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KRITÉRIÁ
pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023
študijné odbory
v duálnom systéme vzdelávania
Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach - Šaci oznamuje, že v školskom
roku 2022/2023 otvorí nasledovné študijné odbory:
 štvorročný študijný odbor
2262 K - HUTNÍK OPERÁTOR
s maximálnym počtom žiakov (len chlapcov) 58,
 štvorročný študijný odbor
2413 K - MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
s maximálnym počtom žiakov 20,
 štvorročný študijný odbor
2679 K - MECHANIK MECHATRONIK
s maximálnym počtom žiakov 20,
 štvorročný študijný odbor
2697 K - MECHANIK ELEKTROTECHNIK
s maximálnym počtom žiakov 30,
 štvorročný študijný odbor
2426 K - PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ
s maximálnym počtom žiakov 20,
 3918 M – TECHNICKÉ LÝCEUM
S maximálnym počtom 20 žiakov.
Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z.
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so
zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov .
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Po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 15.2.2022 stanovujeme pre prijímanie žiakov do
študijných odborov nasledujúce kritériá:
1.

PÍSOMNÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA
 Písomná prijímacia skúška sa skladá z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a
literatúry, za ktorú môže žiak získať maximálne 35 bodov a z prijímacej skúšky
z matematiky, za ktorú môže uchádzač získať taktiež 35 bodov.
 Získaným bodom z písomnej skúšky budú pridelené preferenčné body.
 Na úspešné zvládnutie písomnej prijímacej skúšky musí uchádzač získať minimálne 4
preferenčné body zo slovenského jazyka a literatúry a 4 preferenčné body
z matematiky.

Preferenčné body za písomnú skúšku budú prideľované nasledovne:

2.

Body za písomnú skúšku

Pridelené preferenčné body
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2
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0

0

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY V URČENÝCH PREDMETOCH

Za prospech na základnej škole budú žiakovi pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne:
Pre odbory - mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik
elektrotechnik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení :
Predmet
Známka ZŠ

MATEMATIKA
(povinný)

8.ročník
Pridelené
preferenčné body

Známka ZŠ

9.ročník
Pridelené
preferenčné body

1
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1
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2
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2
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3
4
5
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5
0

3
4
5
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5
0
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Pre odbor - hutník operátor:
Predmet

8.ročník-2.polrok
Pridelené
Známka ZŠ
preferenčné body

9.ročník-1.polrok
Pridelené
Známka ZŠ
preferenčné body
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MATEMATIKA
(povinný)

Pre odbor - technické lýceum:
Predmet

MATEMATIKA
(povinný)

8.ročník-2.polrok
Pridelené
Známka ZŠ
preferenčné body

9.ročník-1.polrok
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V prípade, že bude uchádzač z daného predmetu v 1.polroku 9.ročníka alebo v 2.
polroku 8.ročníka hodnotený slovne, slovné hodnotenie bude prevedené na body
podľa tabuľky uvedenej v Prílohe č. 1.
V prípade iného slovného hodnotenia ako je uvedené v Prílohe č. 1 si vyhradzuje SOŠ
PT právo individuálneho posúdenia slovného hodnotenia zo základnej školy a jeho
prevodu na známky 1, 2, 3 alebo 4.
V prípade, že bude mať uchádzač v danom predmete v 2. polroku 8.ročníka alebo
v 1.polroku 9.ročníka uvedené „absolvoval“, toto hodnotenie bude nahradené
hodnotením z daného predmetu najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak
hodnotený známkou.
Uchádzačovi, ktorý sa umiestni v niektorej z predmetových olympiád (SJL, MAT, CUJ,
FYZ, CHE alebo technická) na 1.-3. mieste v okresnom , krajskom kole alebo 1.-5.mieste
v celoštátnom kole bude jednorazovo pripočítaných k získanému počtu preferenčných
bodov ďalších 20 bodov.
Maximálny počet dosiahnutých preferenčných bodov za celú prijímaciu skúšku môže
byť 144 bodov.

Minimálny počet preferenčných bodov potrebných pre úspešné zvládnutie prijímacej skúšky
a prijatie do SOŠ PT je 8 bodov za písomnú prijímaciu skúšku.
Po pridelení preferenčných bodov za písomnú skúšku a za výsledky ZŠ podľa vyššie uvedených
kritérií bude zostavené poradie uchádzačov na základe výsledného súčtu.
Uchádzači budú prijatí na základe zostaveného poradia až do naplnenia požadovaného počtu
v danom študijnom odbore.
Uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom
vyučovacom predmete samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky.
U uchádzačov , ktorí na prihláške budú mať uvedený kód zdravotného znevýhodnenia VPU je
možná úprava písomnej skúšky na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorá musí byť škole
doručená spolu s prihláškou.
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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/ dosiahol väčší počet preferenčných bodov z písomnej skúšky,
c/ dosiahol väčší počet preferenčných bodov za známky ZŠ z matematiky.
Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 dní
od dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 školského zákona).
Uchádzač povinne k prihláške doloží nasledovné prílohy:
 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný
odbor (Prílohu č. 3 predkladajú len uchádzači o študijný odbor 2262 K hutník
operátor). Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v príslušnom
špecializačnom odbore ( ustanovenie § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
 Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania (predkladá len uchádzač so zdravotným
znevýhodnením).
 Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie
staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami).
 Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti ( predkladá len uchádzač so zmenenou
pracovnou schopnosťou).
 Kópie vysvedčení (predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len
vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná
škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na
prihláške).
Podmienkou pre prijatie do 1.ročníka je :


úspešné vykonanie prijímacej skúšky,



úspešne ukončenie 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022 – prijatý žiak doručí
vysvedčenie z 9.ročníka pri nástupe do 1.ročníka,



prihláška na štúdium na našu školu doručená v stanovenom termíne (EDUID školy:
100014817) ,



doloženie všetkých povinných príloh podľa vyššie uvedených pokynov,



vyhovujúci zdravotný stav uchádzača pre daný študijný odbor (na základe podmienok
ŠkVP v časti Zdravotné požiadavky na žiaka a Podmienky vzdelávania žiakov so ŠVVP na prijatie do študijných odborov neprichádzajú do úvahy uchádzači s chybami a
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chorobami srdca, s chronickými chorobami dýchacieho ústrojenstva, závažnými
poruchami pohybového ústrojenstva, zraku, s poruchami nervového systému Aspergerov syndróm, autizmus, s duševnými poruchami ).

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA :
1.kolo:

1. termín
2.termín

2.máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov
aj 3. máj 2022
9.máj 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov
aj 10. máj 2022

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
pre školský rok 2022/2023 je:
18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)
Riaditeľ školy v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

Najneskôr 23.mája 2022

zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole
nastúpenie žiaka na štúdium na SOŠ PT( Príloha č.2)
poštou na adresu školy alebo oskenované mailom
na adresu sossaca@sosaca.sk

Košice 15.02.2022
Ing. Peter S mo ln i cký
riaditeľ školy

Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca
+421 7260100 smolnicky@sossaca.sk

www.sossaca.sk

EDUID: 100014817

Príloha č.1:

SYSTÉM PREVODU SLOVNÉHO HODNOTENIA NA ZNÁMKY V RÁMCI
PRIJÍMACIEHO KONANIA
Žiak je schopný samostatne pracovať, je tvorivý a iniciatívny. Žiak ovláda poznatky, pojmy a
zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí.
Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho
činností sú kvalitné až originálne.
Hodnotenie je rovné Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať.
Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických,
praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s
menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti,
presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú
kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Hodnotenie je rovné Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak pracoval menej systematicky a málo efektívne. Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené
poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné
medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických,
praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje
osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a
zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a
písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav
je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Hodnotenie je rovné Stupeň 3 (dobrý)
Žiak pasívne pristupuje k dištančnému vzdelávaniu. Žiak má závažné medzery v celistvosti a
úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri
riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú
podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj
písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite
výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky
dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.
Hodnotenie je rovné Stupeň 4 (dostatočný)
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Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický
prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.
Hodnotenie je rovné Stupeň 5 (nedostatočný)

Vypracované dňa 9.2.2022 na základe Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov
základnej školy a pokynov MŠVVaŠ , slúžiace len k prijímaciemu konaniu na SOŠPT, učňovská
5, Košice-Šaca.
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Príloha č. 2:

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)
Stredná odborná škola
Priemyselných technológií
Učňovská 5
04015 Košice-Šaca
V ............................................., dňa ......................

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Môj syn/dcéra ...............................................................................................
dátum narodenia ..........................................................................................
bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

Vyberám jednu z nasledujúcich možností ( preškrtnite neplatnú možnosť ):
o

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium

v študijnom/učebnom odbore.....................................................................................................
o

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej

strednej škole.
S pozdravom

Podpis 1.zákonného zástupcu

Podpis 2.zákonného zástupcu
* nehodiace sa preškrtnite
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Príloha č.3
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2022/2023

Meno a priezvisko: ..............................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................
Študijný/učebný* odbor (kód a názov):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Vyjadrenie lekára:

V ............................ dňa............................

.................................................................
podpis lekára a odtlačok pečiatky

(*) Nehodiace sa prečiarknite

