
Stredná odborná škola polytechnická . Ul. SNP 2.953 30 Zlaté Moravce

Kritériá
pre prijatie uchádzačov na štúdium - učebné odbory

pre šk. rok 20201202l

Učebný odbor: 2487 řI01 Autoopravár - mechanik
3661 H Murár
3355 H Stolár
3678 H Inštalatér

Riaditel' Strednei odbornei školy polytechnickei v Zlaťých Moravciach
vzmysle školského zákona tUŠ Sn č.245/2O0B Z,z, stanovuje nasledovné kritériá pre
prijímanie žiakov 9.roč. ZŠ do ].. ročníka v školskom roku 2020 /2O2L pre všetky učebné
odbory:

Prijímacie konanie do učebných odborov prebehne bezpňjímacích skúšok. Podmienkou
prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka,
Uchádzači o štúdium budú prijatínazáklade dosiahnutého počtu bodov.

1. Prideťovanie bodov:
a) zaceloplošné testovanie žiakov 9, ročníka ZŠ neziskauchádzač o štúdium žiaden bod,
nakoťko bolo toto zrušené.

b) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne:
priemer známok 1,0 - 1,5 - 20 bodov

1,51 - 2,0 - 15 bodov
2,0I - 2,5 - 10 bodov
2,5I - 3,0 - Sbodov
3,01 - 0 bodov

boďy za olvmpi

d) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený:
L uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ
2. uchádzač, kíorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (MO, FO a iné)
3. uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známkuzmatematlky
4, uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského
jazyka

Rozhodnutie o prijatí žiaka odošle riaditeť školy ihneď po zasadnutí prijímacej komisia.

c za olvmpiád
umiestnenie okresné kolo kraiské kolo celoštátne kolo
l. miesto 5 10 15

2. miesto J 6 9

3. miesto 1 J 5



Zápis prijatých uchádzačov bude od 8,00 hod do 15,00 hod. Termín bude určený
potom ako budú určené termíny prijímacích skúšok. K zápisu je potrebné priniesť si zápisný
1ístok,

Prosím rodičov resp. zákonných zástupcov žiakov, aby na prihlášku uvádzali
kontaktné údaje, email alebo telefónne číslo, kv6li rýchlejšej komunikácií.
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