Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská
Bystrica

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2020/ 2021
Denné štúdium Prijímacie konanie sa riadi Zákonom NR SR č. 245/2008 z 22. mája
2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Plán výkonov pre štvorročné študijné odbory na školský rok 2020/ 2021
V zmysle pokynov zriaďovateľa riaditeľ školy určuje presný počet žiakov v danom
odbore na základe reálneho záujmu. Celkový počet schválených tried je päť a počet
žiakov 140.
Počet

Kód Študijný odbor 

Z toho v SDV 

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 20 20 2682
K mechanik počítačových sietí 30 x 3447 K grafik digitálnych médií 42 x 3778 K
technik informačných a telekomunikačných technológií 3
 0 x 3795 K klientsky
manažér pošty 8
 8 6405 K pracovník marketingu 1
 0 x Spolu 1
 40 28
Kritériá pre prijatie na štvorročné študijné odbory na SOŠ informačných
technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
Prijímacie konanie do študijných odborov
žiakov 

Kód Študijný odbor

2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov-DV
2682 K mechanik počítačových sietí
3447 K grafik digitálnych médií
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
3795 K klientsky manažér pošty – DV
6405 K pracovník marketingu
Podmienky prijatia uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania
Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania v spolupráci s organizáciami : Slovenská pošta a. s. pre študijný
odbor : 3795 K klientsky manažér pošty Continental Automotive System Slovakia s. r. o
Zvolen pre študijný odbor: 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov
- zákonný zástupca priloží k prihláške o duálnom vzdelávaní potvrdenie o odbornom
vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
- potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické
vyučovanie - poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre
klasické štúdium - pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené
samostatne. Zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
zvlášť pre ostatných uchádzačov.

Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30.
júna 2020.
1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača
1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača d
 o 10. apríla 2020 podal najviac
dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej
strednej školy.
1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať
dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej
strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr.
EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu
strednej školy, ak nepodal prihlášky podľa bodu 1.1.
1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí SOŠ
informačných technológií, na ktorú bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v
prílohe č. 1. Ak niektorý z uchádzačov nedoručí do uvedeného termínu Záväzné potvrdenie o
nastúpení, bude prijatý ďalší uchádzač nasledujúci v poradí.
1.4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí na
SOŠ IT cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu (studijna.referentka@sos-it.sk) alebo poštou na adresu Stredná
odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica. Rozhodujúci je dátum
doručenia SOŠ informačných technológií.
1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať
prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet
miest.

2. Riaditeľ strednej školy

2.1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.

2.2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle
SOŠ IT
www.sos-it.sk .
2.3. Riaditeľ SOŠ IT 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.
2.4. Riaditeľ SOŠ IT do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle strednej školy (
www.sos-it.sk).

2.5. Riaditeľ SOŠ IT do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali
odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
2.6. Riaditeľ SOŠ IT najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom
sídle
strednej školy.
2.7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a
samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú
na štúdium na SOŠ IT.
3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý
termín)
3.1. Riaditeľ SOŠ IT po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní
rozhodnutie o
tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet
miest.
3.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ odošle
rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.

1.
3.3. Riaditeľ strednej školy do 1. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a
samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú
na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

4. Spoločné ustanovenia
4.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
4.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a
vzdelávania. Uchádzači so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami musia zaslať žiadosť
o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi- vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať
vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole najneskôr 31. júla 2020.
4.3. Uchádzač prijatý na SOŠ IT doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške
na
vzdelávanie, najneskôr do 31. júla
2020.
4.4. Rozhodujúci je dátum doručenia na SOŠ IT v Banskej
Bystrici.
4.5. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných
právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. Podmienkou nástupu
na štúdium do 1. ročníka je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.
5. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka ) okrem
známky 5 – nedostatočný nasledovne:
5.1 Dva povinné predmety : Do celkového súčtu budú pridelené body za každú
známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
.
Povinné predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika
Predmet

Počet bodov
Počet bodov získaných v
získaných v 8. ročníku
9. ročníku
Spolu maximálny počet bodov 
Slovenský jazyk a literatúra 0 - 45 0 - 45 90 Matematika 0 - 45 0 -

45 90
Slovenský jazyk a literatúra 
Známka Počet získaných bodov
1 45 2 20 3 5 4 0 Matematika Známka Počet získaných bodov
1 45 2 20 3 5 4 0

5.2 Profilový predmet : Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku
samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
.
profilový predmet: anglický jazyk
Predmet

Počet bodov
Počet bodov získaných v
získaných v 8. ročníku
9. ročníku Spolu maximálny počet bodov 
Anglický jazyk 0- 27 0- 27 54

Anglický jazyk 
Známka Počet získaných bodov
1 27 2 12 3 3 4 0

5.3 Doplnkový predmet: Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku
samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
.
doplnkový predmet: fyzika
Predmet

Počet bodov
Počet bodov získaných v
získaných v 8. ročníku
9. ročníku
Spolu maximálny počet bodov 
Fyzika 0- 18 0- 18 36

Fyzika Známka Počet získaných bodov
1 18 2 8 3 2 4 0

6 PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 9., 8. a 7. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
Prospech 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet bodov 5 5 5

7 ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne v počte 0 - 5
bodov.
7.1 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), MAT, FYZ, INF alebo technickej olympiáde a
Pytagoriáde. Zohľadňuje sa najvyššie umiestnenie v mimoškolskej súťaži súvisiacej s
odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza.
Okresné kolo ( počet bodov) Krajské kolo ( počet bodov)

Predmetová olympiáda 

1. miesto 5 5 2. miesto 4 4 3. miesto 3 3 4. miesto 2 2 5. miesto 1 1

7.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v 8. alebo 9. ročníku sa započítavajú
do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy v maximálnom počte 5 bodov.
Celonárodné a medzinárodné umiestnenie Predmetová

olympiáda
( počet bodov) 5

7.3 Výber dvoch študijných odborov na SOŠ IT
Žiak, ktorý si vybral na našej škole 2 študijné odbory získa 10 bodov. Body sa
započítavajú do celkového hodnotenia.
7.4 Rozpis získania maximálneho počtu bodov
Kritérium
Počet bodov získaných v 8. ročníku
Počet bodov získaných v
9. ročníku Spolu maximálny počet bodov P
 ovinný predmet-slovenský jazyk a lit. 0 - 45 0 - 45 90 
Povinný
predmet -matematika 0

- 45 0 - 45 90 Profilový predmet-anglický jazyk 0 - 27 0 - 27 54 Doplnkový predmet
-fyzika 0 - 18 0 - 18 36 
Prospech ( 7. r - 9. r) 15 
Predmetové olympiády 10 
Celonárodné umiestnenie 5 
Výber 2
študijných odborov na SOŠ IT 10 
Spolu maximálny počet bodov 310

8 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/ získal väčší počet bodov za bod č. 7
Ďalšie kritéria, c/ dosiahol väčší počet z profilového predmetu anglický jazyk, d/
dosiahol väčší počet z doplnkového predmetu fyzika, e
 / dosiahol väčší počet z
povinného predmetu matematika, f/ dosiahol väčší počet z povinného predmetu
slovenský jazyk a literatúra.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka Strednej odbornej školy informačných technológií,
Tajovského 30, Banská Bystrica pre školský rok 2020/2021 boli prerokované a schválené
pedagogickou radou školy dňa 5. mája 2020.

Ing. Štefan Balogh riaditeľ školy V Banskej Bystrici, 5. mája 2020

