Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA
DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV PRE ŠK. ROK 2018/2019

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonov a doplnkov a v súlade s VZN PSK č.62/2017, ktorým sa určuje počet tried I.
ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľ Strednej
odbornej školy polytechnickej v Humennom určuje pre školský rok 2018/2019 tieto
podmienky prijímacieho konania:
Pre školský rok 2018/2019 budú na základe podanej prihlášky na štúdium
prijímaní žiaci do štvorročných študijných odborov - úplné stredné odborné
vzdelávanie ukončené maturitnou skúškou :
2561 M informačné a sieťové technológie

20 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster

6 žiakov

3656 K operátor stavebnej výroby

6 žiakov

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

10 žiakov

2447 K mechanik hasičskej techniky

10 žiakov

Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúra
a matematika.
Termín prijímacej skúšky : I. kolo - 1. termín 14. máj 2018 /pondelok/
- 2. termín 17. máj 2018 /štvrtok/
Ďalší termín - 2. kolo - prijímacích skúšok je 19.06.2018 /utorok/
Výsledková listina vznikne z bodov Testovania 9-2018 , za výsledky testov zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky a bodov za predmetové olympiády.
Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov z Testovania
9-2018, výsledkov testov a bodov za umiestnenie na predmetových olympiádach
/nie športových/.
Maximálny počet bodov za Testovanie 9-2018:


Slovenský jazyka a literatúra

100 bodov



Matematika

100 bodov

Počet získaných bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti z týchto predmetov
v Testovaní 9 – 2018.
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Maximálny počet bodov za písomné testy na prijímacej skúške:


Slovenský jazyka a literatúra

100 bodov



Matematika

100 bodov

Podľa zákona NR SR č.245/2008 Z.z. , § 65 odst. 4, „pri prijímaní žiaka, ktorý
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol
v každom predmete samostatne úspešnosť 90 % , rozhoduje riaditeľ školy bez
prijímacej skúšky“.
Body za olympiády:
Žiaci, ktorí sa umiestnili na predmetových olympiádach v školskom roku 2016/2017
v okresnom kole na 1.-3. mieste, získajú 10-8-6 bodov. Ostatní riešitelia okresných
olympiád získajú po 5 bodov.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili krajského a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 5. mieste,
získajú 10 bodov.
Žiak splnil kritéria prijímacieho pokračovania na prijatie vtedy , ak z prijímacích
testov dosiahol 150 bodov .
 Riaditeľ prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú
schopnosť pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho
konania
Podmienkou prijatia pre štúdium na SOŠ polytechnickej je úspešné ukončenie
9. ročníka ZŠ.
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené vo vestibule SOŠ polytechnickej a na
internetovej stránke školy www.soshe.sk a v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti
v stanovenom termíne odvolanie.

rozhodnutiu riaditeľa školy

Zápis na štúdium
Termín zápisu prijatých uchádzačov bude oznámený v rozhodnutí o prijatí na školu .
zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.
Tieto kritériá boli prerokované Radou školy pri SOŠ polytechnickej
v Humennom dňa 13.03.2018 a na pedagogickej rade dňa 19.02.2018.

Ing. Anton Švelta,v.r.
riaditeľ školy

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
DO UČEBNÝCH ODBOROV PRE ŠK. ROK 2018/2019
V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonov a doplnkov a v súlade s VZN PSK č.62/2017, ktorým sa určuje počet tried I.
ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditeľ Strednej
odbornej školy polytechnickej v Humennom určuje pre školský rok 2018/2019 tieto
podmienky prijímacieho konania:

Bez prijímacej skúšky budú prijatí:
1. Žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí a podajú prihlášku na štúdium do niektorého
z nasledujúcich 3-ročných učebných odborov ukončené získaním
výučného listu na SOŠ polytechnickej :
Predpokladané počty:
 2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
9 žiakov
 3661 H
murár
15 žiakov
Vo všetkých 3- ročných učebných odboroch, v ktorých bude záujem vyšší ako je
predpoklad, riaditeľ školy požiada zriaďovateľa - PSK – odbor školstva - o prijatie
žiakov do týchto učebných odborov.

Podmienkou prijatia pre štúdium na SOŠ polytechnickej je úspešné
ukončenie 9. ročníka ZŠ.
2. Žiaci, ktorí sú zdravotne spôsobilí a ktorí neukončili vzdelávací program ZŠ
v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne a podajú
prihlášku do 2-ročného učebného odboru:



3686 F stavebná výroba
3383 F spracovanie dreva

15 žiakov
15 žiakov

Tieto kritériá boli prerokované Radou školy pri SOŠ polytechnickej
v Humennom dňa 13.03.2018 a na pedagogickej rade dňa 19.02.2018.

Ing. Anton Švelta,v.r.
riaditeľ SOŠP

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
www.soshe.sk, skola@soshe.sk
Č.j.: HE-2018/ 210-SOŠP

Humenné 05.03.2018

Prešovský samosprávny kraj
Odbor školstva
Námestie mieru č.2
080 01 Prešov

VEC
Návrh počtu žiakov v jednotlivých triedach podľa odborov dohodnutý
pri rokovaní s vedúcim odboru školstva PSK PaedDr. Jánom Furmanom
dňa 22.03.2018 pre školský rok 2018/2019.
Na základe úlohy č. III. – 1 - Kalendára úloh pre stredné školy predkladáme
návrh počtu žiakov na školský rok 2018/2019:
 4. ročné študijné odbory -

2 triedy

1. trieda
-

2561 M informačné a sieťové technológie
3692 M geodézia, kartografia a kataster

20 žiakov
6 žiakov
Spolu:

26 žiakov

2. trieda
-

2447 K mechanik hasičskej techniky
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebno – inštalačných zariadení
Spolu:

./.

10 žiakov
6 žiakov
10 žiakov
26 žiakov
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 3. ročné učebné odbory:
1 trieda
- 3661 H murár
- 6475 H technicko - administratívny pracovník

15 žiakov
0 žiakov

- 2683 H 15 elektromechanik -úžitková technika

9 žiakov
Spolu:

24 žiakov

 2 . ročný učebný odbor :
1 trieda
- 3686 F stavebná výroba

15 žiakov

- 3383 F spracovanie dreva

15 žiakov
Spolu:

Pre školský rok 2018/2019

30 žiakov

- spolu 4 triedy.

S úctou

Ing. Anton Švelta,v.r.
riaditeľ školy

