
 

K R I T É R I Á  
Strednej odbornej školy, Jesenského 903,  Tisovec 

pre prijímanie žiakov ZŠ na štúdium do prvého ročníka  v školskom roku 2012-2013 
Riaditeľ školy ako príslušný orgán      podľa tretieho oddielu § 62-68  zákona č. 245 /2008 o výchove a vzdelaní 

( školský zákon)  určuje tieto kritéria pre prijímanie uchádzačov na štúdium. 

Kritériá boli prerokované na PR dňa:   19.3.2012 

 

Počet tried a žiakov v jednotlivých študijných odboroch: 

 

Študijný odbor     Počet  Počet  Profilujúce 

Kód  Názov     tried  žiakov  predmety 

26756  Elektrotechnika         1      30  MAT, SJL 

34474  Grafik digitálnych médií                                    1               30   MAT, SJL        

63246  Manažment regionálneho cestovného ruchu      1      30  MAT, SJL        

A / Prijímanie žiakov bez prijímacej skúšky 
Bez prijímacej skúšky budú prijatí : 

a/ úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiád z predmetov ANJ, NEJ, MAT, 

FYZ, INF,  ( umiestnenie do 5. miesta) 

b/ Žiaci, ktorí dosiahli v Monitore 9 minimálne 50% úspešnosť v matematike a 60 % 

v slovenskom jazyku. 

c/ Žiaci, ktorí dosiahli priemerný prospech počas štúdia v 6.-9. ročníku lepší alebo rovný 2,5.  

Priemerný prospech sa ráta z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, 

prírodopis a fyzika /len pre odbory elektrotechnika a grafik digitálnych médií / v šiestom, siedmom a 

ôsmom  ročníku  na konci školského roka a v deviatom ročníku na konci prvého polroka . 

d/ V prípade,  že sa  do odboru prihlási 30   žiakov, alebo menej,  budú všetci žiaci prijatí bez 

prijímacích skúšok. 

e/ V prípade, že sa na jeden z odborov prihlási malý počet žiakov, požiadame VUC, aby nám 

povolil v odbore kde sa hlási väčší počet žiakov ako 30 otvoriť dve triedy. Vtedy prijmeme 

všetkých prihlásených žiakov bez prijímacích skúšok. 

 

 B / Prijímanie žiakov na základe prijímacej skúšky 

 

Profilové predmety: slovenský jazyk a matematika 

Uchádzači  o prijatie  do   prvého   ročníka   budú   robiť   prijímacie   skúšky z predmetov slovenský 

jazyk a matematika. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka trvá 60 min, z matematiky  60 minút . 

Hodnotenie žiaka v prijímacom pokračovaní sa skladá z dvoch častí: 

               a/ hodnotenie žiaka zo ZŠ 

               b/ prijímacie skúšky 

a/ Hodnotenie žiaka zo základnej školy je určené známkami z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, 

dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika /len pre odbory elektrotechnika a grafik digitálnych 

médií/  za ročníky  6 až  9 - toto spolu predstavuje max. 30 bodov  

( jeden bod za výborný prospech za každý predmet , 0,5 bodu za chválitebný prospech  za každý 

predmet, 0 bodov za prospech horší ako chválitebný).  

b/ Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a z matematiky sú hodnotené maximálne 40 bodmi za 

každý predmet. Žiak úspešne urobil prijímaciu skúšku, ak získal minimálne  18 bodov  a  ak z každého 

z predmetov slovenský jazyk a  matematika  získal aspoň 9 bodov ( 23%). Ak žiak získal menej ako 

18 bodov,  alebo má aspoň z jedného predmetu nižšie hodnotenie ako je stanovené minimum ( 9 

bodov),   neuspel v prijímacom pokračovaní a nemôže byť prijatý na štúdium. Pri rovnosti bodov 

rozhodnú výsledky z monitoru v predmete. 

Podávanie prihlášok riaditeľom základných škôl : do 10. apríla 2012 

Odoslanie prihlášok na stredné školy : do 20. apríla 2012 
 

Tisovec   20.3.2012                                                                                   Ing. Anna KOŽIAKOVÁ  

                                                                                                                        riaditeľka školy 


