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Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

stanovujem 

kritériá pre prijímacie konanie na Strednej odbornej škole technickej Michalovce 

do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 pre učebné a študijné odbory – 2. kolo 

 
1. Stanovenie výkonov pre školský rok 2020/2021 – 2. kolo: 

 

Učebné odbory Kód 
Počet 

žiakov 

murár 3661 H 6 

autoopravár – mechanik 2487 H 01 2 
 

Študijné odbory Kód 
Počet 

žiakov 

mechanik nastavovač 2411 K 5 

elektrotechnika 2675 M 3 

mechanik počítačových sietí 2682 K 4 

mechanik – mechatronik 2679 K 2 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 3 

mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 K 4 

prevádzka a ekonomika dopravy 3760 M 2 

 

 

2. Termíny konania prijímacej skúšky: 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa konať nebudú. 

 

3. Pridelelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia pre každý odbor štúdia samostatne: 

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:  

 

a) Body za každú známku samostatne podľa vzťahu 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), kde x je známka z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

b) Body za každú známku samostatne podľa vzťahu 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), kde x je známka z predmetov 

fyzika a chémia. 

c) Body za každú známku samostatne podľa vzťahu 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), kde x je známka z predmetov  

dejepis, geografia, biológia. 

d) 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. 

e) Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 
bodov nasledovne: 

• za 1. – 5. miesto v okresnom alebo v krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku olympiády 

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

technickej oplympiády alebo Pytagoriády 

 

kolo umiestnenie počet bodov 

krajské kolo 

1.miesto 100 bodov 

2.miesto 90 bodov 

3.miesto 80 bodov 

4.miesto 70 bodov 

5.miesto 60 bodov 

okresné kolo 1.miesto 50 bodov 
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kolo umiestnenie počet bodov 

2.miesto 40 bodov 

3.miesto 30 bodov 

4.miesto 20 bodov 

5.miesto 10 bodov 

 

• za celonárodné alebo medzinárodné umiestnenie žiaka – 100 bodov, 

 
 

4. Kritériá pre prijatie: 

a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy 

b) byť zdravotne spôsobilý 

c) cez informačný systém potvrdiť záujem o štúdium vo zvolenom odbore do 4. júna 2020 

d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov 

o  v prípade rovnakého výsledku prijímacieho konania bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý 

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 má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

o  v prípade ďalšej rovnosti bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov podľa 

bodu 3e), 

o  v prípade ďalšej rovnosti bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov podľa 

bodu 3b). 
 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Kapitan, v.r. 

riaditeľ školy 
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