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KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka pre školský rok
2022/2023.
EDUID školy: 100007127
Riaditeľ SOŠ technickej v Čadci v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Usmernenia
MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2022/2023 určuje po
prerokovaní v pedagogickej rade tieto kritériá na prijímacie konanie:
1. Termíny prijímacích skúšok:
2. kolo: 21. jún 2022 (utorok)
2. Plán výkonov:
Názov odboru

Kód odboru

mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
mechanik stavebnoinštalačných zariadení

2411 K
2413 K
3658 K

Dĺžka štúdia

Počet žiakov

4 roky
4 roky
4 roky

7
4
2

Do prvého ročníka môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16
ods. 3 písm. b) školského zákona č. 245/2008 a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho
konania.
Podmienky prijatia pre uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
 Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na štúdium
správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu
ako dva roky.
Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením:
 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na štúdium vyjadrenie lekára so
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor
vzdelávania.
3. Podmienky prijatia uchádzačov bez prijímacej skúšky:
 uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahnu v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 80%. Ich konečný výsledok bude 130 bodov. Riaditeľ školy
odošle rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom
konania prijímacej skúšky.
4. Ak uchádzač nesplní kritérium podľa bodu 3, bude konať prijímacie skúšky. Písomná prijímacia
skúška sa bude konať z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika podľa učebných osnov
zo ZŠ. Každá časť skúšky bude trvať 50 minút (spolu 100 minút). Riaditeľ strednej školy pozve
uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
5. Hodnotenie, bodovanie a určenie poradia:
a, Hodnotenie:
 za každú časť skúšky môže uchádzač získať maximálne 20 bodov (celkom 40 bodov). Pre
úspešné vykonanie skúšky musí každý uchádzač získať minimálne 4 body z každej časti
skúšky,
 uchádzač, ktorý nezíska v danom predmete skúšky minimálne 4 body nevykonal úspešne
prijímacie skúšky.

b, Bodovanie:
 priemer známok na koncoročnom vysvedčení 7. ročníka, koncoročnom vysvedčení 8. ročníka
a I. polrok 9. ročníka (bez výchov, informatiky a techniky)
0 - 30 bodov
 výsledky externého testovania zo SJL
0 - 30 bodov
 výsledky externého testovania z MAT
0 - 30 bodov
 výsledky prijímacích skúšok zo SJL
0 - 20 bodov
 výsledky prijímacích skúšok z MAT
0 - 20 bodov
spolu maximum
130 bodov
Priemerný prospech zo ZŠ:
- 30 bodov
1,00  1,10 )
 2,50  2,60 ) - 15 bodov
- 29 bodov
1,10  1,20 )
 2,60  2,70 ) - 14 bodov
- 28 bodov
1,20  1,30 )
 2,70  2,80 ) - 13 bodov
- 27 bodov
1,30  1,40 )
 2,80  2,90 ) - 12 bodov
- 26 bodov
1,40  1,50 )
 2,90  3,00 ) - 11 bodov
- 25 bodov
1,50  1,60 )
3,00  3,10 ) - 10 bodov
- 24 bodov
1,60  1,70 )
3,10  3,20 ) - 9 bodov
- 23 bodov
1,70  1,80 )
3,20  3,30 ) - 8 bodov
- 22 bodov
3,30  3,40 ) - 7 bodov
1,80  1,90 )
- 21 bodov
1,90  2,00 )
3,40  3,50 ) - 6 bodov
- 20 bodov
 2,00  2,10 )
3,50  3,60 ) - 5 bodov
- 19 bodov
 2,10  2,20 )
3,60  3,70 ) - 4 body
- 18 bodov
 2,20  2,30 )
3,70  3,80 ) - 3 body
- 17 bodov
 2,30  2,40 )
3,80  3,90 ) - 2 body
)
16
bodov
 2,40  2,50
3,90  5,00 ) - 0 bodov
 - patrí do intervalu
) - nepatrí do intervalu
Výsledky externého testovania (osobitne zo slovenského jazyka a osobitne z matematiky):
Za každé jedno percento sa uchádzačovi pripočíta 0,3 bodu.
Ak sa uchádzač nezúčastní externého testovania, bude mu za uvedenú časť pridelených 0 bodov.
V prípade objektívnej neúčasti uchádzača na externom testovaní (musí byť však doložená potvrdením
lekára), sa pristúpi pri bodovom hodnotení k prepočítaniu známok zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky za prvý polrok 9. ročníka ZŠ (bodovanie:  1,00 – 1,50) – 30 bodov;
 1,50 – 2,00) – 25 bodov;  2,00 – 2,50) – 20 bodov;  2,50 – 3,00) – 15 bodov;
 3,00 – 3,50) – 10 bodov;  3,50 – 4,00) – 5 bodov;  4,00 – 5,00) – 0 bodov.)
c, Poradie:
Poradie úspešnosti je dané ako súčet bodov z prijímacej skúšky, bodov za priemer známok dosiahnutý
za 7. - 9. ročník ZŠ a bodov za výsledky dosiahnuté v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.
V prípade rovnosti bodov platia ďalšie kritéria:
 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 uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám
prijímacej skúšky,
 uchádzači, ktorí sú úspešnými riešiteľmi predmetovej olympiády alebo víťazmi súťaže na úrovni
okresu a vyššie, ktorá súvisí s odborom, o ktorý sa uchádza, budú prijatí prednostne (platí originál
dokladu). V zmysle § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí
zohľadní fakt, že uchádzač je úspešným riešiteľom okresných, krajských a celoslovenských
olympiád a súťaží a pridelí mu zodpovedajúci počet bodov na základe uvedenej tabuľky:

Súťaž, olympiáda

3. miesto

Úspešní riešitelia

1. miesto

2. miesto

Celoslovenská

5 bodov

4 body

3 body

2 body

Krajská

4 body

3 body

2 body

1 bod

Okresná

3 body

2 body

1 bod

0 bodov

 priemerný prospech z predmetov SJL, MAT, FYZ za 1. polrok 9. ročníka,
 priemerný prospech z predmetov SJL, MAT, FYZ za 2. polrok 8. ročníka,
 priemerný prospech z predmetov SJL, MAT, FYZ za 2. polrok 7. ročníka.
6, Záverečné ustanovenia:
 Riaditeľ školy zverejní dňa 22. júna 2022 na nástenke školy a na webovom sídle školy zoznam
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania. 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.
 Rozhodnutie o prijatí uchádzača odošle riaditeľ školy najneskôr do 23. júna 2022.
 Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne
potvrdí prijatie na vzdelávanie do 27.06.2022. Ostatné rozhodnutia o prijatí strácajú platnosť.
 Nezáujem o štúdium daného odboru zo strany prijatého uchádzača potvrdí písomne jeho zákonný
zástupca.
 Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Strednú odbornú školu
technickú v Čadci a o odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu
v Žiline.
 V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na
prijímacej skúške v riadnych termínoch a bude riadne ospravedlnený, 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 strednej školy v takom prípade rezervuje
miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Ing. František Kajánek
riaditeľ školy
Prijímacia komisia:
1, Mgr. Tibor Lukáč
2, Ing. Dana Garajová
3, Mgr. Renáta Kolenová
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 03.06.2022.

