Kritériá
pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na Strednej odbornej škole technickej, Nová
5245/9, Piešťany pre školský rok 2020/2021
Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Piešťanoch v súlade s § 62 až 68 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 § 10, § 17 a § 55 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle
§65
uvedeného
zákona
po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa, určuje
riaditeľ školy pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021 tieto kritériá:

Stanovenie počtu
Študijné odbory:
2697 K mechanik elektrotechnik
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení
2682 K mechanik počítačových sietí
Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia

Počet žiakov
10
9
9
7
9
7
7

2478 F strojárska výroba

12

Spolu:

70 žiakov

Nadstavbové štúdium
2414 L strojárstvo
2675 L elektrotechnika

10
10

Podmienky prijatia
Zohľadnenie študijných výsledkov
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
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.
- Slovenský jazyk a literatúra
- Matematika
2. Prospech
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. Ďalšie kritériá
Do celkového súčtu budú pridelené body za :
umiestnenie na 1. – 3. mieste v predmetovej olympiáde v 8. ročníku alebo 9.
ročníku - celoštátne kolo, krajské kolo, okresnékolo:
celoštátne kolo ..................................... 10 bodov

krajskékolo ................................................7 bodov
okresnékolo................................................5 bodov
Úspešnosť musí žiak preukázať fotokópiou za umiestnenie v súťaži.
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.

5. Podmienky prijatia – študijné a učebné odbory v duálnom systéme vzdelávania
a) Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač do
študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
duálneho vzdelávania, podľa § 17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ,
ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má SOŠ technická Piešťany uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávaní.
b) Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium
s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní
zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
zvlášť pre ostatných uchádzačov.

6. Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium
Kritérium prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie trojročného štúdia záverečnou
skúškou. Poradie uchádzačov o štúdium bude vytvorené z priemeru známok na koncoročnom
hodnotení za 1., 2. a 3. ročník.

Spoločné ustanovenia:

Podmienky prijatia
Zohľadnenie študijných výsledkov
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
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.
- Slovenský jazyk a literatúra
- Matematika
2. Prospech
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá
Do celkového súčtu budú pridelené body za :
umiestnenie na 1. – 3. mieste v predmetovej olympiáde v 8. ročníku alebo 9.
ročníku - celoštátne kolo, krajské kolo, okresnékolo:
celoštátne kolo ..................................... 10 bodov
krajskékolo ................................................7 bodov
okresnékolo................................................5 bodov
Úspešnosť musí žiak preukázať fotokópiou za umiestnenie v súťaži.
4. V prípade rovnosti bodov, budúpostupne 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.
5. Podmienky prijatia – študijné a učebné odbory v duálnom systéme vzdelávania
a) Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač
do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
duálneho vzdelávania, podľa § 17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ,
ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má SOŠ technická Piešťany uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávaní.
b) Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium
s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní
zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
zvlášť pre ostatných uchádzačov.
6. Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium
Kritérium prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie trojročného štúdia záverečnou
skúškou. Poradie uchádzačov o štúdium bude vytvorené z priemeru známok na koncoročnom
hodnotení za 1., 2. a 3. ročník.
Spoločné ustanovenia:
1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka.
2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne
určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31. augusta 2020.
3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške
na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
4. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí SOŠT Piešťany, na
ktorú bol uchádzač prijatý, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení
žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

6. Ak uchádzač v stanovenom termíne nedoručí „Záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium“, bude to
škola považovať za nezáujem študovať na SOŠT v Piešťanoch a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač
prijatý na štúdium je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači
v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.
7. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta
v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
8. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odboroch nenaplnia
v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania.
9. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo
tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu.
10. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole.
11.Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
12. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka a zverejní zoznam
uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho
konania.
13. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
14. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
15. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie,
ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
16. Riaditeľ školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
po zohľadnení uvedených kritérií.
17. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
18. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠT v Piešťanoch boli prerokované a schválené
na pedagogickej rade dňa 4.5.2020.

.
V Piešťanoch 4.5.2020

Ing. Jozef Porubčan
riaditeľ školy

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

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

Stredná odborná škola technická
Nová 5245/9
921 01 Piešťany
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 nastúp na štúdium.
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

