
Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Č a d c a 
          Čadca 05.05.2020 

 

K R I T É R I Á 

pre prijímanie uchádzačov na štvorročné štúdium do 1. ročníka v systéme duálneho 

vzdelávania pre školský rok 2020/2021. 

 
       Riaditeľ SOŠ technickej v Čadci v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k  č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, po prerokovaní v pedagogickej 

rade určuje tieto kritériá pre prijímanie :  

 

1. Termíny prijímacích skúšok: 

    - administratívne 

 

2. Určený najvyšší počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania: 

Názov odboru Kód odboru Dĺžka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet žiakov 

mechanik nastavovač 2411 K 4 1 24 

Firma Schaeffler Kysuce ponúka 24 miest v študijnom odbore mechanik nastavovač. 

   

3. Podmienky prijatia uchádzačov  v systéme duálneho vzdelávania: 

 potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, pre ktorú 

by sa žiak mal pripravovať, bude pripojené k prihláške 

 

4. Bodovanie a určenie poradia v systéme duálneho vzdelávania: 

 A, Bodovanie: 

a1)   do celkového súčtu budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za ôsmy ročník a   

         polročnej klasifikácie za deviaty ročník základnej školy z predmetov  slovenský jazyk a literatúra,  

         matematika. Body sa počítajú za každý predmet osobitne podľa vzťahu:  

     počet bodov =  5(4 - z)(4 - z), kde z je známka 

a2)   do celkového súčtu budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za ôsmy ročník a   

         polročnej klasifikácie za deviaty ročník základnej školy z predmetu fyzika. Body sa počítajú podľa  

         vzťahu:  počet bodov =  3(4 - z)(4 - z), kde z je známka 

a3)   do celkového súčtu budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za ôsmy ročník a   

         polročnej klasifikácie za deviaty ročník základnej školy z predmetu anglický jazyk. Body sa počítajú  

         podľa vzťahu:  počet bodov =  2(4 - z)(4 - z), kde z je známka 

a4)   ak uchádzač dosiahol v posledných troch školských rokov vzdelávania stupeň výborný zo všetkých  

         predmetov, do celkového hodnotenia sa pripočíta 5 bodov za každý školský rok 

a5)   ak sa uchádzač umiestnil na prvom až piatom mieste v okresnom alebo krajskom kole v ôsmom  

         ročníku alebo deviatom ročníku v olympiáde zo SJL, MAT, technickej olympiáde a Pytagoriáde, tak  

         do celkového súčtu sa pripočíta 10 bodov. 

B, Poradie: 

    Poradie úspešnosti je dané súčtom bodov získaných za a1), a2), a3), a4), a5). 

    V prípade rovnosti bodov platia ďalšie kritériá: 

 uchádzač, ktorý získal v bode a5) väčší počet bodov  

 uchádzač, ktorý získal v bode a2) väčší počet bodov  

 priemerný prospech na polroku 9. ročníka 

 priemerný prospech na konci 8. ročníka 

 priemerný prospech na konci 7. ročníka 

 

5. Zdravotné požiadavky: 
Do študijného odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých  zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne 

potvrdil lekár firmy Schaeffler Kysuce. 

 

6. Záverečné ustanovenia: 

 Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020 na nástenke školy a na webovom 

sídle školy. 



 Rozhodnutie o prijatí uchádzača odošle riaditeľ školy do 29. mája 2020 cez informačný systém ZŠ, 

odoslaním nascanovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.  

 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 04.06.2020 doručí strednej škole 

potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo 

nenastúpení žiaka na štúdium doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), 

odoslaním nascanovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu SOŠ technická, 

Okružná 693, 022 01 Čadca. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 Ak prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača nedoloží potvrdenie o nastúpení žiaka  

v určenom termíne, jeho rozhodnutie o prijatí sa stáva neplatným (školský zákon § 68 ods. 3 posledná 

veta) a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje podľa bodového poradia 

a ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.  Zákonný zástupca žiaka sa 

môže proti rozhodnutiu o neprijatí odvolať do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí 

prostredníctvom riaditeľa Strednej odbornej školy technickej, Okružná 693, 022 01 Čadca. 

 Podmienky prijímacieho konania sú prerokované spolu so zamestnávateľom. 

 

 

 

 

        Ing. František Kajánek 

                 riaditeľ školy  

 

 

 

 

Prijímacia komisia: 

1. Mgr. Tibor Lukáč   ............................................ 

2. Ing. Dana Garajová   ............................................ 

3. Mgr. Renáta Kolenová   ............................................ 

  

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 06.05.2020. 


