
 

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 

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích 

programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 

2020 do 30. júna 2020. 

 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:  

 

 

Prideľovanie bodov: 

 

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika ( Biológia pre študijný odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka) 

1.2. Profilové predmety : 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

prvý profilový predmet:   -    cudzí jazyk 

                 druhý profilový predmet:             -   fyzika ( Chémia pre študijný odbor PRV)                                                                   

tretí profilový predmet:   -    informatika  

 

 



1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

prvý doplnkový predmet:  -   druhý cudzí jazyk 

druhý doplnkový predmet: -   dejepis 

tretí doplnkový predmet:    -   občianska náuka 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu         
bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

body za olympiády: 

Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

prvé miesto 5 10 20 

 druhé miesto 4 8 16 

tretie miesto 3 6 12 

štvré miesto 2 4 8 

piate miesto 1 2 4 

Podľa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na štúdium 

v šk. roku 2020/2021 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b)    pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený: 

1.  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ  9. ročník 1. polrok 

2.  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ  8. ročník 2. polrok 

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 

(podnikateľ pre rozvoj vidieka – BIO) 

5. uchádzač, ktorý mal na vysvedčení v deviatom ročníku lepšiu známku z fyziky(podnikateľ 

pre rozvoj vidieka – CHE) 

 



Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke školy, ako aj na vstupných 

dverách budovy školy.  

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo 

neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej do 29. mája 2020 zverejní zoznam 

uchádzačov na webovom sídle strednej školy ako aj na vstupných dverách budovy školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí  cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

 

Kritériá boli prerokované v Pedagogickej rade dňa 5. mája 2020. 

 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 05. 05. 2020                                        Ing. Ján Solčiansky 

         riaditeľ školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

     

Prijímacie konanie do prvého ročníka učebných odborov sa koná od 19. 

mája 2020 do 30. júna 2020.  

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) body za študijné výsledky zo ZŠ sa získajú nasledovne: 

 priemer známok   1,0    -    1,3     -  45 bodov 

         1,31  -   1,5     -  40 bodov 

                              1,51  -    1,8     -  38 bodov 

                              1,81  -    2,0    -   30 bodov  

                              2,01  -   2,3      -  25 bodov 

                              2,31  -   2,5     -   20 bodov  

                              2,51  -   2,8      -  15 bodov 

                              2,81  -   3,0     -   10 bodov  

                              3,01  -   3,5     -    5 bodov 

                              3,51  -   4,0     -    0 bodov 

 

b) body za olympiády: 

Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

prvé miesto 5 10 20 

 druhé miesto 4 8 16 

tretie miesto 3 6 12 

štvré miesto 2 4 8 

piate miesto 1 2 4 

  

 



c)   pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený: 

1.  .  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ  9. ročník 1. polrok 

2.  uchádzač s lepším prospechom zo ZŠ  8. ročník 2. polrok  

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 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke školy, ako aj na vstupných 

dverách budovy školy.  

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo 

neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej do 29. mája 2020 zverejní zoznam 

uchádzačov na webovom sídle strednej školy ako aj na vstupných dverách budovy školy 

podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí  cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka.  

 

Kritériá boli prerokované v Pedagogickej rade dňa 5. mája 2020. 

 

 

V Zlatých Moravciach dňa: 05. 05. 2020                                        Ing. Ján Solčiansky 

         riaditeľ školy 

 

 



Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Názov strednej školy  

Adresa strednej školy  

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 
* nehodiace sa preškrtnite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


