
Stredná odborná škola polytechnická , Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce 

 

Kritériá 

pre prijatie uchádzačov na štúdium - učebné odbory 

pre šk. rok 2020/2021 

 
 

Učebný odbor:  2487 H 01 Autoopravár - mechanik 

   3661 H  Murár 

3355 H Stolár 

   3678 H  Inštalatér 

     

 Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých  Moravciach 
v zmysle školského zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. stanovuje nasledovné kritériá pre 
prijímanie žiakov 9.roč. ZŠ do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre všetky učebné 
odbory:  
 

Prijímacie konanie do učebných odborov prebehne bez prijímacích skúšok. Podmienkou 

prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe dosiahnutého počtu bodov. 

 

1. Prideľovanie bodov:  

a) za celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ získa uchádzač o štúdium počet bodov, ktoré 

zodpovedajú počtu percent dosiahnutých v každom predmete samostatne, t.j. max. 20 bodov 

 

MONITOR:   SJL:                                                          MONITOR:   MAT:                       

100 –  80%   - 10 bodov                                                 100 –  80%   - 10 bodov 

  79 –  70%   -   8 bodov   79 –  70%   -   8 bodov 

  69  -  60%  -   6 bodov   69  -  60%  -   6 bodov 

  59  -  50%  -   4 body   59  -  50%  -   4 body 

  49  -  40%  -   2 body   49  -  40%  -   2 body 

  39  -  30%  -   1 bod                                                       39  -  30%  -   1 bod 

  29  -    0 %   - 0 bodov                                                   29  -    0 %   - 0 bodov 

    
b) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne: 

 priemer známok   1,0    -    1,5     -  20 bodov  

                              1,51  -    2,0     -  15 bodov  

                              2,01  -   2,5      -  10 bodov  

                              2,51  -   3,0      -    5 bodov  

                              3,01                 -    0 bodov 

 

c)  body za olympiády: 
Umiestnenie  Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 5 10 15 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 1 3 5 

  



d)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený: 

1.  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ 

2.  uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9- 2020 

3.  uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (MO, FO a iné) 

4.  uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku z matematiky 

5. uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského 

jazyka 

 

Rozhodnutie o prijatí žiaka odošle riaditeľ školy najneskôr 17.5.2020  

 

Zápis prijatých uchádzačov bude od 15. - 22. mája 2020 od 8,00 hod do 15,00 hod. 

K zápisu je potrebné priniesť si zápisný lístok.  

 

 

Kritériá prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade dňa 29. 01. 2020.  
 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 29. 01. 2020                                        Ing. Ján Solčiansky 

             riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce 

 

Kritériá 

pre prijatie uchádzačov na štúdium - študijné odbory 

pre šk. rok 2020/2021 
 

3918 M Technické lýceum        

2675 M  Elektrotechnika – počítačové systémy 

2561 M  Informačné a sieťové technológie      

3765 M  Technika a prevádzka dopravy   

2697 K  Mechanik elektrotechnik  

3447 K  Grafik digitálnych médií    

4553 K  Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

 Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých  Moravciach 
v zmysle školského zákona MŠ SR č.245/2008 Z.z. stanovuje nasledovné kritériá pre 
prijímanie žiakov 9. ročníka ZŠ do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 pre všetky 
študijné odbory:  
 

Termín konania prijímacích skúšok: 11. mája 2020 – pondelok  

                                                             a 14. mája 2020 – štvrtok  

 

Prijímacie konanie do študijných odborov bude prebiehať nasledovne: 

 

Uchádzači, ktorí dosiahli v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v každom testovanom 

predmete ( slovenský jazyk a literatúra a matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90 % 

budú prijatí bez prijímacích skúšok.  

Ostatní uchádzači o štúdium budú prijatí na základe dosiahnutého počtu bodov. 

 

1. Prideľovanie bodov:  

a) za celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ získa uchádzač o štúdium počet bodov, ktoré 

zodpovedajú počtu percent dosiahnutých v každom predmete samostatne, t.j. max. 20 bodov 

 

MONITOR:   SJL:                                                          MONITOR:   MAT:                       

100 –  80%   - 10 bodov                                                 100 –  80%   - 10 bodov 

  79 –  70%   -   8 bodov   79 –  70%   -   8 bodov 

  69  -  60%  -   6 bodov   69  -  60%  -   6 bodov 

  59  -  50%  -   4 body   59  -  50%  -   4 body 

  49  -  40%  -   2 body   49  -  40%  -   2 body 

  39  -  30%  -   1 bod                                                       39  -  30%  -   1 bod 

  29  -    0 %   - 0 bodov                                                   29  -    0 %   - 0 bodov 

    
b) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne: 

 priemer známok   1,0    -    1,5     -  20 bodov  

                              1,51  -    2,0     -  15 bodov  

                              2,01  -   2,5      -  10 bodov  

                              2,51  -   3,0      -    5 bodov  

                              3,01                 -    0 bodov 

 



 c) body za olympiády: 
Umiestnenie  Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 5 10 15 

2. miesto 3 6 9 

3. miesto 1 3 5 

 

d) písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z 

testu z matematiky  alebo biológie (študijný odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka) v rozsahu 

učiva ZŠ.  

 

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku podľa dosiahnutého počtu bodov nasledovne: 

 

a)    maximálny počet dosiahnutých bodov je 135,  

b)    za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak dosiahnuť maximálny 

počet bodov 40, minimálny počet bodov 10 

c)     za písomnú skúšku z matematiky (biológie) môže žiak dosiahnuť maximálny počet 

bodov 40, minimálny počet bodov 10. Pre odbory ELE a TL minimálny počet bodov 20 

d)    v prípade, že žiak dosiahne z jedného z predmetov SJL alebo MAT (BIO)  menej ako 10 

bodov, nevyhovel prijímacej skúške ( ELE a TL 20 bodov z MAT) 

e)    podľa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na 

štúdium v šk. roku 2020/2021 

f)    pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený: 

1.  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ 

2.  uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9- 2020 

3.  uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (MO, FO a iné) 

4.  uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku z matematiky 

5. uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku zo slovenského 

jazyka 

 

f)    uchádzač so ŠVVP podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia bude mať upravený čas na 

vykonanie písomnej skúšky 

 

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacích skúšok odošle riaditeľ školy najneskôr 5.5.2020  

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený po druhom termíne prijímacích skúšok na 

 webovej stránke školy v popoludňajších hodinách, ako aj na vstupných dverách budovy 

školy.  

 

Zápis prijatých uchádzačov bude od 15. - 22. mája 2020 od 8,00 hod do 15,00 hod. 

K zápisu je potrebné priniesť si zápisný lístok.  

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

 

Kritériá prijímacích skúšok boli prerokované na pedagogickej rade dňa 29. 01. 2020.  
 

 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 29. 01. 2020                                        Ing. Ján Solčiansky 

         riaditeľ školy 

 
 


