SPOJENÁ ŠKOLA
Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
pre školský rok 2020/2021

I. Všeobecné ustanovenia
Riaditeľ Spojenej školy – Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská
Bystrica ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a v školskej samospráve a v zmysle zmeny a doplnenia niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a v zmysle zmeny a doplnenia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.
71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, so súhlasom
BBSK v zmysle VZN č.32/2016 o určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej
pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie školského roka 2020/2021, Rozhodnutím MŠVVaŠ SR
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy,
určuje kritériá pre prijímanie do 1. ročníka SOŠ elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica:

Písomné prijímacie skúšky sa do jednotlivých študijných odborov nekonajú.
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných
vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná
od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
1. Žiaci budú prijímaní na základe kritérií, ktoré zohľadňujú študijné výsledky zo základnej
školy, účasť v predmetových olympiádach, celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka
na súťažiach a zmenenú pracovnú schopnosť.

2. Podmienkou prijatia žiaka nie je stanovený limit minimálneho počtu bodov, ale prijatí budú
žiaci v poradí od najvyššieho počtu bodov podľa kritérií (preferenčné body zo základnej
školy) do maximálneho počtu žiakov, ktorých môžeme prijať do prvého ročníka.

3. Po prerokovaní návrhu počtu žiakov v pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy zriaďovateľ
určil počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka.

Študijný odbor

Počet žiakov

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

15 žiakov

2679 K mechanik – mechatronik

20 žiakov

2697 K mechanik elektrotechnik

25 žiakov

2682 K mechanik počítačových sietí

25 žiakov

II. Výsledné poradie uchádzačov pre študijné odbory je určené súčtom bodov
za:
1. 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:
1.1

Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
o
o

1.2

slovenský jazyk a literatúra
matematika

Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
o 1. cudzí jazyk
o fyzika

1.3

Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
o
o

informatika
technika

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
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), MAT,
Technická olympiáda, Pytagoriáda

-okresné kolo – 10 bodov
- krajské kolo – 20 bodov
- celoslovenské kolo – 30 bodov
3.2

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Ak sa žiak umiestnil v celonárodnej alebo medzinárodnej súťaži (predmety
slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk) do celkového hodnotenia sa započíta - 20 bodov za každú súťaž a
umiestnenie

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/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu – fyzika

III. Vstupné údaje
1. Vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo výsledkové listiny
preukazujúce poradie žiaka sa zašlú do do 19. mája 2020.
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží do 15. júna 2020.
a) platnú správu zo psychologického vyšetrenia a špeciálno-pedagogického vyšetrenia vydanú
poradenským zariadením
b) platnú správu od lekára špecialistu v prípade, ak je žiak chorý, zdravotne oslabený alebo
zdravotne postihnutý

IV. Termíny prijímacieho konania
1. Základná škola do 19. mája 2020 odošle prihlášky na strednú školu.

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom
sídle školy a výveske školy.
3. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez EduPage
základnej školy alebo naskenovaním tlačiva e-mailom alebo poštou.
4. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý môže podať odvolanie do 5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia riaditeľovi strednej školy, ktorý rozhodnutie vydal.
5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 4. júna 2020
strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1.
6. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle školy a výveske školy.
7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 oznámi uchádzačom, ktorí podali odvolanie a nie sú
prijatí na inú strednú školu, možnosť vydať rozhodnutie o prijatí podľa výsledkov
prijímacieho konania.

V. Druhé kolo prijímacieho konania
1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020
zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo prijímacieho konania
na nenaplnený počet miest.
2. Žiak alebo zákonný zástupca maloletého žiaka môže do 19. júna 2020 podať prihlášku
na vzdelávanie v 2. kole pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
3. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ
strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.
4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020
strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1

Banská Bystrica 30. 04. 2020

Ing. Ján Žuffa
riaditeľ školy

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

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

Spojená škola
SOŠ elektrotechnická
Zvolenská cesta 18
975 32 Banská Bystrica
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 nástup na štúdium
v odbore: _________________________________
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

