
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, 091 12 Stropkov 
 

 

 

KRITÉRIA PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO PRVÝCH ROČNÍKOV 

DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 
 

 

 

Riaditeľ školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

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

s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 určuje tieto kritéria 

prijatia na štúdium do prvého ročníka školského roka 2021/2022. 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na denné štúdium v študijnom odbore 

2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť informačných technológii 

 
Škola môže prijať na základe schváleného plánu výkonov do prvého ročníka denného štúdia 24 

žiakov. Kritériá platia pre prijímacie skúšky konané v 1. termíne a v 2. termíne. Prijímacie skúšky  

pre školský rok 2021/2022 sa budú konať: 

1. termín  -  03. 05. 2021 (pondelok) a podľa potreby 04. 05. 2021 (utorok) 

2. termín  -  10. 05. 2021 (pondelok) a podľa potreby 11. 05. 2021 (utorok) 

 

Kritériá prijatia: 

1. Uchádzač o štúdium na SOŠE v Stropkove bude mať podanú platnú prihlášku najneskôr 

do 8. apríla 2021 na ktorej vyznačí záujem o študijný odbor. 

2. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

3. Žiaci absolvujú prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika 

– písomná forma. 

 

Skúška zo slovenského jazyka a literatúry – vychádza z učiva oboch zložiek predmetu na ZŠ 

a bude pozostávať z cvičenia na dopĺňanie pravopisných javov a jazykovo-literárneho testu. Test 

bude obsahovať úlohy výberové, doplňovacie, určovacie a tvorivé z jazykovej (gramatickej a 

štylistickej) a literárnej zložky predmetu v rozsahu učebných osnov ZŠ. Jednotlivé zložky 

prijímacej skúšky: 

 jazyková zložka je zameraná na základné vedomosti žiakov a ich aplikáciu z morfológie  
slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe - určovanie základných vetných 

členov a druhov viet, 

 štylistická časť preverí tvorivosť a komplexnosť jazykového prejavu žiakov 
zoštylizovaním krátkeho informačného útvaru a dotvorením príbehu podľa vlastnej 

fantázie, 

 úlohy z literárnej zložky overia orientáciu žiakov v základných literárnych pojmoch – 

literárne žánre a umelecké jazykové prostriedky.  

 

Definitívny výber úloh urobí predmetová komisia pred prijímacími skúškami. 

 



Skúška z matematiky – rozsah skúšok z matematiky pozostáva z preberaného  učiva na 

základných školách vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu. Skúška je forme testu s 

rôznymi typmi otázok. Obsah učiva na prijímacie skúšky:  

 počtové výkony s prirodzenými číslami, celými a racionálnymi číslami, 

 geometria a meranie,  

 Pytagorova veta, 

 obsah, obvod  obdĺžnika, štvorca, pravouhlého trojuholníka, lichobežníka, všeobecného 

trojuholníka, 

 uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami, 

 počtové výkony zo zlomkami, 

 výpočet percent, 

 povrch, objem kocky, kvádra, ihlana, kužeľa a gule, 

 pomer, priama a nepriama úmernosť, 

 premenná, výrazy, 

 kruh, kružnica – obvod, obsah, 

 jednoduché konštrukčné úlohy na zostrojenie rovinných útvarov, 

 mocniny, odmocniny, zápis veľkých čísel, 

 grafické znázorňovanie závislosti, odčítavanie údajov z grafov a ich význam, 

 štatistika,   

 kombinatorika, 

 riešenie lineárnych rovníc, 

 riešenie slovných úloh v kontextových úlohách, 

 úlohy na logické uvažovanie. 
 

Definitívny výber úloh robí predmetová komisia pred prijímacími skúškami. Je žiaduce, aby si 

žiaci priniesli rysovacie potreby a matematické tabuľky. Kalkulačky sa môžu používať. 

 

Hodnotenie výsledkov sa realizuje bodovým systémom. 

 

Počet žiakov, ktoré môžeme prijať na jednotlivé odbory, je daný plánom výkonov, ktorý je 

určený MŠVVaŠ SR. Poradie žiakov sa určí na základe celkového súčtu bodov, ktoré uchádzač 

získa za: 

a) za výsledky dosiahnuté  na prijímacej skúške z predmetu slovenský jazyk a literatúra    

           30 bodov 

b) za výsledky dosiahnuté  na prijímacej  skúške z predmetu matematika 30 bodov 

c) za priemerný prospech na ZŠ       40 bodov 

d) za umiestnenie na obvodných alebo vyšších kolách predmetových olympiád 10 bodov 

 

         Spolu:           110 bodov 

 

Stupnica bodov: 

c) Body za priemerný prospech na ZŠ (koncoročné hodnotenie za 8. ročník a hodnotenie za 

I.polrok 9. ročníka – do študijného priemeru sa nezaraďujú výchovy) – max. 40 bodov 

     1,00 – 2,30 ....  40 bodov 

     2,31 – 2,45 ....  35 bodov 

      2,46 – 2,55 ....  30 bodov 

      2,56 – 2,65 ....   25 bodov 

      2,66 – 2,75 ....  20 bodov 

      2,76 – 2,85 ....  15 bodov 



     2,86 – 2,95 ....  10 bodov 

      2,96 – 3,05  ....    5 bodov 

      3,06 – 5,00 ....    0 bodov 

 

d)  Body za predmetové olympiády – matematika, fyzika, nemecký jazyk, anglický jazyk, 

slovenský jazyk a literatúra, programovanie  

  Obvodné kolo:     Vyššie kolá: 

 1. miesto - 5 b    1. miesto - 10 b 

 2. miesto - 4 b    2. miesto         -   8 b 

 3. miesto  - 3 b    3. miesto         -   6 b 

 úspešný riešiteľ - 2 b    úspešný riešiteľ  - 5 b 

 

- do bodového hodnotenia sa berie najlepšie umiestnenie žiaka max. z dvoch rôznych 

predmetových olympiád 

- doklad o umiestnení žiaka na jednotlivých predmetových olympiádach je potrebné 

pripojiť k prihláške na štúdium alebo predložiť riaditeľovi školy do 23. 04. 2021. 

 

e) V prípade celkovej rovnosti počtu bodov platí tento postup v uvedenom poradí : 

- uprednostnenie žiaka so zdravotným znevýhodnením (ZZ), ktoré je potvrdené príslušnou 

lekárskou posudkovou komisiou. Potvrdenie o ZZ je potrebné pripojiť k prihláške na 

štúdium alebo predložiť riaditeľovi školy do 23. 04. 2021. 

- priemerný prospech známok z povinných predmetov za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. 

ročníka. 

- vyšší počet bodov za prijímaciu skúšku z matematiky 

- vyšší počet bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na denné štúdium v učebných odboroch                                                    

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
 

Škola môže prijať na základe schváleného plánu výkonov do prvého ročníka denného štúdia 10 

žiakov v odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika. Prijatých na štúdium bude 

prvých 10 uchádzačov v odbore 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika, ktorí 

úspešne ukončili 9. ročník Základnej školy a ktorí dosiahli najvyšší počet bodov na základe týchto 

kritérií: 

 

1. Uchádzač o štúdium na SOŠE v Stropkove bude mať podanú platnú prihlášku najneskôr do 

8. apríla 2021 na ktorej vyznačí záujem o študijný odbor. 

2. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. 

3. Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok.  Podmienkou prijatia je zdravotná spôsobilosť 

žiaka a počet miest schválený zriaďovateľom školy. Poradie sa určí na základe študijných 

výsledkov takto: 

a) Body za priemerný prospech na ZŠ (koncoročné hodnotenie za 8. ročník a hodnotenie za 

I.polrok 9. ročníka – do študijného priemeru sa nezaraďujú výchovy) – max. 40 bodov  

     1,00 – 2,50 ....  40 bodov 

     2,51 – 2,75 ....  35 bodov 

      2,76 – 3,00 ....  30 bodov 



      3,00 – 3,25 ....   25 bodov 

      3,26 – 3,50 ....  20 bodov 

     3,51 – 3,75 ....  15 bodov 

       3,76 – 4,00 ....  10 bodov 

     4,01 – 4,25  ....  5 bodov 

 4,26 – 4,50 ....  3 body 

      4,51 – 5,00 ....  0 bodov 

 

b) V prípade celkovej rovnosti počtu bodov platí tento postup v uvedenom poradí : 

- uprednostnenie žiaka so ZZ, ktoré je potvrdené príslušnou lekárskou posudkovou 

komisiou. Potvrdenie o ZZ je potrebné pripojiť k prihláške na štúdium alebo predložiť 

riaditeľovi školy do 23. 04. 2021. 

- priemerný prospech známok z povinných predmetov za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 

9. ročníka.  

 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania na externé večerné štúdium v učebných odboroch 

2478 F strojárska výroba 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

 
 

1. Uchádzač o štúdium na SOŠE v Stropkove bude mať podanú platnú prihlášku na ktorej vyznačí 

záujem  o učebný odbor do 31. 5. 2021. 
 

2. Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je zdravotná spôsobilosť žiaka 

a počet miest schválený zriaďovateľom školy. V prípade trojročného odboru sa poradie určí 

na základe študijných výsledkov z najvyššie dosiahnutého vzdelania. 

 

 

Systému prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body pre potrebu prijímacieho konania: 

1. Ak má žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ 

bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 

polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

2. V prípade slovného hodnotenia predmetu/predmetov (bez výchov) bude slovné hodnotenie 

prevedené na známku. 

Slovné hodnotenie, vyjadrujúce význam zvládnutia učiva: 

     „kvalitne, na vysokej úrovni, pohotovo a správne“  – priradená známka - 1 

     „na primeranej úrovni, väčšinou správne, úspešne“ – priradená známka - 2 

     „s menšími medzerami, s medzerami, pomerne správne, takmer bez chýb “ – priradená 

známka - 3 

3. Ak má žiak na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené kombinované 

hodnotenie (klasifikáciu aj slovné hodnotenie), použije sa pre potrebu prijímacej skúšky 

klasifikácia. 

 

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania do  troch  pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. 

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa 

celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

 



Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 428/2002 o 

ochrane osobných údajov bude každému uchádzačovi oznámený číselný kód a základe ktorého 

si zistí uchádzač svoje umiestnenie na výsledkovej listine. 

 
Uchádzačovi, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania a bol prijatý na zvolený študijný alebo 

učebný odbor , ponúkne škola možnosť výberu príbuzného odboru v prípade , že sa na daný odbor 

nezapíše potrebný počet žiakov umožňujúci otvoriť triedu alebo skupinu. 

 
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu 

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých 

uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe 

potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium. Ak sa uchádzač rozhodne nenastúpiť na 

štúdiu,, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné. 

 
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 
Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania podľa § 57 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem o odvolaní sám rozhodnúť. Ak 

riaditeľ školy po preskúmaní rozhodnutie nemôže zmeniť, o odvolaní sa rozhoduje na Úrade PSK 

Prešov. 
 

 

 

Vypracoval: Ing. Vladimír Čintala  

                        zástupca pre TV 
 

 

V Stropkove  26. 2. 2021 
 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Kuľbaga  

  riaditeľ školy 


