Kritériá na prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020
Podľa § 65 ods.1 Z.z. č.245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o
zmene a doplnení niektorých zákonov Z.z. a po prerokovaní v pedagogickej rade školy
dňa 24.1.2019 a po vyjadrení rady školy určujem na prijímacie konanie pre školský rok
2019/2020 nasledujúce počty žiakov:
_________________________________________________________________________
číslo a názov odboru
vyuč.jazyk
počet prij. žiakov
študijné 4-ročné odbory:
2697 K mechanik elektrotechnik
SJ/MJ
7
2679 K mechanik mechatronik
SJ/MJ
7
2682 K mechanik počítačových sietí
SJ/MJ
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------študijné 4-ročné odbory:
2411 K mechanik nastavovač
SJ/MJ
17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------učebné 3-ročné odbory:
2683 H 15 elektromechanik- úžitková technika
SJ/MJ
9
2433 H
obrábač kovov
SJ/MJ
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------dvojročné učebné odbory
2478 F strojárska výroba
SJ/MJ
8
3178 F výroba konfekcie
SJ/MJ
8

Podľa bodu 26 Čl. IX zákona č. 324/2012 Z.z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 školského
zákona, čo znamená, že všetci uchádzači do študijných odborov musia robiť prijímacie skúšky okrem tých, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v
každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
Uchádzači o štúdium do učebných odborov v školskom roku 2019/2020 budú prijatí
bez prijímacích skúšok a uchádzači o štúdium do študijných odborov budú prijatí
podľa výsledkov prijímacích skúšok.
Podmienkou na prijatie uchádzača je úspešné ukončenie 9. ročníka / posledného ročníka/
základnej školy. V prípade nenaplnenia minimálneho počtu uchádzačov v triede alebo
v skupine. Prihláseným uchádzačom bude ponúknutý iný učebný odbor z ponuky odborov
pre školský rok 2019/2020.

V prípade vyššieho počtu uchádzačov o štúdium jednotlivých odborov bude poradie
uchádzačov určené podľa získaného bodového hodnotenia:
- pre učebné odbory : C = B1 + B2 + B3 ( max. počet bodov = 120 )
- pre študijné odbory : C = B1 + B2 + B3 + A1+A2+A3 ( max. počet bodov = 180/s MJL/)
C = B1 + B2 + B3 + A1+A3 ( max. počet bodov = 160)
Jednotlivé hodnoty sa vypočítajú nasledovne:
B1 =
priemer študijných výsledkov všetkých predmetov
za 1. polrok 9. ročníka B1: Ø 1,00 – 2,00
30 bodov
Ø 2,01 - 3,00
20 bodov
Ø 3,01 - 4,00
10 bodov
Ø 4,01 - 5,00
2 body
B2 =
výsledky Monitoru 9 :
vyučovací jazyk
matematika
0 – 25 % 5 bodov
0 – 25 % 5 bodov
25 – 50 % 20 bodov
25 – 50 % 20 bodov
50 – 75 % 25 bodov
50 – 75 % 30 bodov
75 – 100% 30 bodov
75 – 100% 40 bodov
B3 =

mimoškolské záujmové, športové a ostatné aktivity žiaka
M-okresu - 10 bodov
M-kraja - 15 bodov
M-SR
- 20 bodov
Za výsledky v prijímacom konaní uchádzač môže získať:
A1 max. 20 bodov zo SJL, SJSL
A2 max. 20 bodov z MJL
A3 max. 20 bodov z MAT
1. kolo prijímacích skúšok : 13. máj 2019 – prvý termín
2. kolo prijímacích skúšok:
16. máj 2019 – druhý termín
18. jún 2018
Riaditeľstvo školy vyhotoví poradie uchádzačov do jednotlivých odborov podľa klesajúceho
bodového zisku
Pri rovnosti počtu bodov má prednosť /v poradí / uchádzač:
1/ nemá zníženú známku zo správania, prípadne podľa jej hodnoty
2/ so ZPS
3/ má lepšie hodnoty z vyučovacieho jazyku
Riaditeľka školy podľa výsledkov prijímacieho konania rozhodne o prijatí uchádzačov a
zverejní zoznam na dostupnej nástenke školy a webovej stránke školy. Každý žiak bude mať
pridelený kód na písomných prijímacích skúškach, pod ktorým budú zverejnené výsledky
prijímacieho konania. Riaditeľka školy vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na
základe výsledkov prijímacieho konania. Prijatým uchádzačom bude spolu s rozhodnutím
o prijatí oznámený termín, miesto a spôsob zápisu do I. ročníka. K zápisu je potrebné si priniesť zápisný lístok, ktorý žiakovi vydá základná škola. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné v zmysle § 68 odst. 3
Zákona č. 245/2008 .

Ing. Judita Horváthová
riaditeľka školy

