KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO I. ROČNÍKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV PRE
ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO I. ROČNÍKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH
ODBOROV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné pri prijímaní žiakov na
stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Minimálny počet žiakov v triede je 17.
Pre školský rok 2023/2024 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
2567 M multimédiá
Systém duálneho vzdelania prebieha v študijných odboroch:
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení



trojročných učebných odborov – stredné odborné vzdelávanie ukončené získaním
výučného listu:
3355 H

stolár

Systém duálneho vzdelania prebieha v učebných odboroch:
3661 H

murár

3678 H

inštalatér

Do prvého ročníka študijného a trojročného učebného odboru SOŠ polytechnickej môže byť
prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník
základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.
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Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných študijných odborov


Termíny konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na
svojom webovom sídle do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému
roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.



Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný
odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných
odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejní na webovom
sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách.

Výsledková listina vznikne na základe súčtu bodov:


z prijímacej skúšky,



za predmetové olympiády v 9. a 8. ročníku.

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov.
Žiakov do študijných a učebných odborov, ktorých vyučovanie prebieha v systéme duálneho
vzdelávania, budeme prijímať na základe tých istých kritérií ako žiakov do ostatných študijných
a učebných odborov.
Počet bodov z prijímacej skúšky:


slovenský jazyk a literatúra – 100 bodov



matematika – 100 bodov

Rozsah a obsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami profilových predmetov
štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. Bude mať písomnú podobu a z každého
predmetu bude trvať 60 minút.
Počet bodov za olympiády:
Žiaci, ktorí sa umiestnili na predmetových olympiádach (SJL, CJ, MAT, FYZ, technická
olympiáda a Pytagoriáda) v 8. ročníku alebo 9. ročníku aspoň v okresnom kole na 1. – 3.
mieste, získajú za každé umiestnenie 10 – 8 – 6 bodov, ostatní riešitelia získajú 5 bodov.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili krajského a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 3. mieste, získajú 10
bodov, ostatní riešitelia získajú 5 bodov.
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Výsledkové listiny, diplomy jednotlivých olympiád sú zákonní zástupcovia povinní
doručiť poštou alebo e-mailom na sekretariát školy v termíne podania prihlášky.
Žiak, ktorý podá na SOŠ polytechnickú v Humennom prihlášku na prvý termín, získa 10
bodov a za prihlášku na druhý termín získa bodov 5.
Žiak splnil kritériá prijímacieho konania vtedy, ak získal 40 bodov (SJL 20b, MAT 20b).
Riaditeľ prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pred
uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, a to na základe § 67, ods.3
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri rovnosti bodov o poradí budú rozhodovať:


potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti,



výsledná známka z matematiky na vysvedčení za 1. polrok 9. ročníka,



výsledná známka zo slovenského jazyka a literatúry na vysvedčení za 1. polrok 9.
ročníka,

Zápočet známok:


Ak základná škola poskytne na vyžiadanie tabuľku transformácie slovného hodnotenia
na numerické známky v konkrétnych predmetoch, podľa ktorej pri slovnom hodnotení
postupovala, bude slovné hodnotenie z predmetov matematika a slovenský jazyk
a literatúra pretransformované na klasifikáciu známkou a žiakovi budú započítané
známky zodpovedajúce tabuľke, podľa ktorej postupovala pri hodnotení jeho základná
škola.



Ak základná škola neposkytne na vyžiadanie tabuľku transformácie slovného
hodnotenia na numerické známky v konkrétnych predmetoch, podľa ktorej pri slovnom
hodnotení postupovala, žiakovi sa budú namiesto slovného hodnotenia započítavať
známky, ktoré mal z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v najbližšom
predchádzajúcom klasifikačnom období.

Ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní budú doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému
zástupcovi najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
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Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom
týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého
ročníka.
Prijímacie konanie do prvého ročníka učebných odborov sa bude konať administratívne.


Termíny konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na
svojom webovom sídle do 15. októbra školského roka, ktorý predchádza školskému
roku, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie konanie.



Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný
odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných
odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva zverejní na webovom
sídle v časti regionálne školstvo/vzdelávanie na stredných školách.

Výsledková listina vznikne na základe bodov za výsledky prospechu vybraných predmetov na
základnej škole a bodov za predmetové olympiády v 9. a 8. ročníku.


Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov.

Počet bodov za prospech na ZŠ:


výsledná známka z matematiky na vysvedčení za 1. polrok 9. ročníka, 2. polrok 8.
ročníka, 2. polroka 7. ročníka, 2. polrok 6. ročníka;



výsledná známka zo slovenského jazyka a literatúry na vysvedčení za 1. polrok 9.
ročníka, 2. polrok 8. ročníka, 2. polroka 7. ročníka, 2. polrok 6. ročníka;



Žiaci, ktorí sa umiestnili na predmetových olympiádach (SJL, CJ, MAT, FYZ,
technická olympiáda a Pytagoriáda) v 8. ročníku alebo 9. ročníku aspoň v okresnom
kole na 1. – 3. mieste, získajú za každé umiestnenie 10 – 8 – 6 bodov, ostatní riešitelia
získajú 5 bodov.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili krajského a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 3. mieste,
získajú 10 bodov, ostatní riešitelia získajú 5 bodov.
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Zápočet známok:


Ak základná škola poskytne na vyžiadanie tabuľku transformácie slovného hodnotenia
na numerické známky v konkrétnych predmetoch, podľa ktorej pri slovnom hodnotení
postupovala, bude slovné hodnotenie z predmetov matematika a slovenský jazyk
a literatúra pretransformované na klasifikáciu známkou a žiakovi budú započítané
známky zodpovedajúce tabuľke, podľa ktorej postupovala pri hodnotení jeho základná
škola.



Ak základná škola neposkytne na vyžiadanie tabuľku transformácie slovného
hodnotenia na numerické známky v konkrétnych predmetoch, podľa ktorej pri slovnom
hodnotení postupovala, žiakovi sa budú namiesto slovného hodnotenia započítavať
známky, ktoré mal z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v najbližšom
predchádzajúcom klasifikačnom období.

Výsledkové listiny, diplomy jednotlivých olympiád sú zákonní zástupcovia povinní
doručiť poštou alebo e-mailom na sekretariát školy v termíne podania prihlášky.
Žiak, ktorý podá na SOŠ polytechnickú v Humennom prihlášku na prvý termín, získa 10
bodov a za prihlášku na druhý termín získa bodov 5.
Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre
ktorý sa skúška vykonala. O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy
na základe výsledkov prijímacieho konania.
Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma žiakov na základe výsledkov prijímacieho konania.
Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom
ministerstvom školstva. 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.
Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr
v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Ak bol uchádzač prijatý na
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vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od
termínu určeného a zverejneného ministerstvom školstva cez informačný systém základnej
školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na
adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa
vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám
rozhodnúť.
Vo vlastnom záujme odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku svoje
mobilné telefónne číslo.
Tieto kritériá boli schválené pedagogickou radou dňa 17.02.2022 a radou školy dňa
22.02.2022.

Ing. Anton Bača
riaditeľ školy
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