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PODMIENKY  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO PRVÉHO ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA 
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10124:1 – 

A1810 z 26. 01. 2021, v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Strednej 

odbornej školy technickej (ďalej „SOŠt“) určuje  nasledujúce podmienky prijímacieho konania 

pre žiakov denného štúdia: 

1. PODMIENKY PRIJATIA – ŠTUDIJNÉ ODBORY 

a) Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je  ukončenie 9. ročníka základnej školy, resp. 

uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  

b) Vhodnosť štúdia poskytovaných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami je potrebné konzultovať so špeciálnym pedagógom 
a psychológom a doložiť ich vyjadrenie.  

c) Podmienky prijatia žiakov na štúdium sú rovnaké aj pre žiakov, ktorým sa bude 
poskytovať vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania. 

d) Poradie prijatých uchádzačov bude zostaveného na základe celkového súčtu pridelených 

bodov získaných za prijímaciu skúšku, za prospech v základnej škole a za ďalšie kritériá. 

2. POČTY ŽIAKOV 

Pre školský rok 2021/2022 do 4 - ročných študijných odborov (s maturitou) možno prijať 66 
žiakov v týchto odboroch: 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov    8 žiakov/  3 žiaci v SDV 
 2447 K mechanik hasičskej techniky   12 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby   8 žiakov/  2 žiaci v SDV  
3349 K technik drevostavieb    18 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3693 K technik energetických zariadení budov 20 žiakov/  4 žiaci v SDV 

3. PRIJÍMACIA SKÚŠKA 

a) Uchádzači absolvujú písomnú prijímaciu skúšku z overenia vedomostí z profilových 
predmetov SLOVENSKÝ JAZYK (ďalej „SJ“) a MATEMATIKA (ďalej „MAT“) v 2 termínoch: 

1. termín  3. máj 2021 (pondelok)  

2. termín  10. máj 2021 (pondelok) 

b) Celkový počet bodov za každý predmet samostatne je 40 bodov. K tomu, aby uchádzač 
úspešne vykonal prijímaciu skúšku z profilových predmetov, je nevyhnutné, aby získal 
minimálne 10 bodov z obidvoch predmetov. 

3.1 Prospech v základnej  škole  

a) Max. 50 bodov za každý polrok samostatne v základnej škole – za II. polrok v 7. ročníku, 
za I. v 8. ročníku a  za I. polrok v 9. ročníku (priemer prospechu okrem správania): 
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Priemerný prospech Počet pridelených bodov 

do 1,50 50 

nad 1,50 do 2,00 40 

nad 2,00 do  2,50 25 

nad 2,50 do 3,00 15 

nad 3,00 do 3,50 5 

nad 3,50 0 

3.2 Ďalšie kritériá 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium z intervalu 〈0;30〉 bodov. 

a) Predmetové olympiády – 15 bodov 
- umiestnenie na okresných a krajských kolách. 

b) Športové súťaže – 10 bodov 
- umiestnenie na okresných a krajských kolách. 

c) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia – 25 bodov 

4. MAXIMÁLNY POČET BODOV V  PRIJÍMACOM KONANÍ 

max. počet bodov z prijímacej skúšky (SJ, MAT)     80 bodov 

max. počet bodov za prospech v základnej škole  150 bodov 

max. počet bodov za ďalšie kritériá                  50 bodov 

       Spolu:                                280  bodov 

4.1 V prípade rovnosti získaných bodov  

O poradí uchádzačov rozhodne prijímacia komisia na základe kritérií, v ktorých uchádzač: 

a) získal vyšší počet bodov v časti 3.1 „Prijímacia skúška“, 

b) dosiahol vyšší počet bodov za prospech v základnej škole za I. polrok v 8. ročníku, 

c) 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. 

5. PODMIENKY PRIJATIA – UČEBNÉ ODBORY 

a) Uchádzači o učebné obory sa prijímajú bez prijímacej skúšky. 

b) Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je  ukončenie 9. ročníka základnej školy, resp. 
uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  

c) Vhodnosť štúdia poskytovaných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami je potrebné konzultovať so špeciálnym pedagógom 
a psychológom a doložiť ich vyjadrenie. 

d) V odbore murár a tesár je potrebné doložiť potvrdenie lekárom o zdravotnej 
spôsobilosti.  

e) Podmienky prijatia žiakov na štúdium sú rovnaké aj pre žiakov, ktorým sa bude 
poskytovať vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania. 
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e) Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe celkového súčtu pridelených 
bodov získaných za prospech v základnej škole a za ďalšie kritériá. 

6. POČTY ŽIAKOV 

a) Pre školský rok 2021/2022 do 3 - ročných učebných odborov možno prijať 57 žiakov 
v týchto odboroch: 

2464 H strojný mechanik       8 žiakov/  3 žiaci v SDV 
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 12 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3355 H stolár         8 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3661 H murár       10 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3663 H tesár         8 žiakov/  3 žiaci v SDV 
3678 H inštalatér      11 žiakov/  3 žiaci v SDV 

 

b) Žiaci, ktorí ukončili základnú školu v nižšom ako v 9. ročníku, alebo neúspešne ukončili  9. 
ročník, môžu podať prihlášku do 2 - ročného učebného odboru:   

3686 F stavebná výroba      20 žiakov   

7. PORADIE UCHÁDZAČOV 

Poradie uchádzačov bude určené na základe pridelených bodov:  

a) za prospech - samostatne za II. polrok v 7. ročníku, za I. polrok v 8. ročníku a samostatne 
za prospech v I. polroku 9. ročníka (priemer prospechu okrem správania) nasledovne: 

Priemerný prospech Počet pridelených bodov 

do 1,50 30 

nad 1,50 do 2,00 20 

nad 2,00 do  2,50 15 

nad 2,50 do 3,00 10 

nad 3,00 do 3,50 5 

nad 3,50 0 

b) za ďalšie kritériá -  do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium: 

 predmetové olympiády (okresné a krajské kolá) – 20 bodov, 

 športové súťaže – 10 bodov, 

 celonárodné a medzinárodné umiestnenia – 30 bodov. 

7.1 Celkový počet bodov 

max. počet bodov za prospech v základnej škole    90 bodov 

max. počet bodov za ďalšie kritériá      60 bodov 

          Spolu:                                150  bodov 

7.2 V prípade rovnosti získaných bodov 

O poradí uchádzačov rozhodne prijímacia komisia na základe kritérií, v ktorých uchádzač: 

 dosiahol vyšší počet bodov za prospech v základnej škole na konci I. polroka v 8. ročníku, 
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 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 zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí 
rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

Poznámka:  Riaditeľka školy v prípade nenaplnenia niektorého z učebných odborov minimálnym 
počtom žiakov navrhne na základe súhlasu zákonného zástupcu presun žiaka do príbuzného 
učebného odboru. 

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

a) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené V KÓDOVANEJ FORME na webovom 
sídle školy https://sost-po.edupage.org/ a na výveske vo vestibule školy najneskôr 20. 
mája 2021. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na základe výsledkov prijímacieho 
konania bude jednotlivým uchádzačom oznámené do 20. mája 2021 cez informačný 
systém základnej školy, odoslaním rozhodnutia na uvedenú e-mailovú adresu a poštou. 

b) Prijatým uchádzačom bude spolu s rozhodnutím o prijatí doručené miesto a spôsob 
zápisu. 

c) Uchádzač alebo zákonný zástupca do 25. mája 2021 doručí škole potvrdenie o nastúpení 
alebo nenastúpení žiaka na štúdium (podľa vzoru) prostredníctvom informačného 
systému základnej školy, zaslaním kópie tlačiva (odfotením alebo naskenovaním tlačiva) 
na emailovú adresu:  sekretariat@sost-po.sk, do elektronickej schránky školy alebo 
poštou na adresu školy:  SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov. 

d) Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka najneskôr do 6. júna 2021 a zverejní 100% 
naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy a na výveske strednej školy. 

e) Ak zákonný zástupca nezapíše žiaka  v stanovenom termíne, považuje sa to za nezáujem 
o štúdium, rozhodnutie o prijatí sa stáva neplatným. Na voľné miesto budú prijatí ďalší 
neprijatí uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania, na základe 
ich odvolania voči neprijatiu. 

 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 boli prerokované Pedagogickou radou 
17. 2. 2021 – per rollam. 
 

 
V Prešove  17. 02. 2021                            

Ing. Janka Galdunová 
                riaditeľka školy 
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