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KRITÉRIÁ
pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022
učebné odbory

Riaditeľstvo SOŠ priemyselných technológií v Košiciach-Šaci oznamuje, že v školskom roku
2021/2022 otvorí nasledovné učebné odbory:
 trojročný učebný odbor v dennom štúdiu
2683 H 11 - ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
s maximálnym počtom žiakov 10.

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 a v súlade s Rozhodnutím ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára
2021.
Po prerokovaní v pedagogickej rade (dištančne, per rollam) dňa 19.2.2021 stanovujeme pre
prijímanie žiakov do učebných odborov nasledujúce kritériá:

Do učebných odborov sa žiaci prijímajú

bez prijímacích skúšok
na základe študijných výsledkov z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej
klasifikácie z 9. ročníka až do naplnenia požadovaného počtu v učebnom odbore.

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:

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

Predmet

MATEMATIKA
(povinný)

SLOVENSKÝ
JAZYK
(povinný)

8.ročník
Pridelené
Známka ZŠ preferenčné body
1
20

9.ročník
Pridelené
Známka ZŠ preferenčné body
1
20

2

15

2

15

3
4
5
1
2
3
4
5

10
5
0
20
15
10
5
0

3
4
5
1
2
3
4
5

10
5
0
20
15
10
5
0

V prípade, že bude uchádzač z daného predmetu v 1.polroku 9.ročníka alebo v 2. polroku
8.ročníka hodnotený slovne, body mu budú pridelené za známky v 1.polroku 8.ročníka .
Uchádzač k prihláške doloží kópiu vysvedčenia z 8.ročníka, alebo ZŠ zašle alternatívnu
prihlášku ( zverejnenú MŠ na edičnom portáli pod číslom 062), kde sú uvedené aj polročné
známky.
Maximálny počet dosiahnutých preferenčných bodov môže byť 80 bodov.
Po pridelení preferenčných bodov 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.
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 bodov z matematiky.

Podmienkou pre prijatie do 1.ročníka je :



úspešne ukončenie 9. ročníka ZŠ v šk roku 2020/2021 – prijatý žiak doručí
vysvedčenie z 9.ročníka pri nástupe do 1.ročníka



prihláška na štúdium na našu školu doručená v stanovenom termíne
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žiak so ZZ doručí spolu s prihláškou na štúdium aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
pre účel schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania (viď príloha č.2)
podľa zdravotných požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu ( viď príloha č.1),



prijatý žiak doručí kópiu poslednej správy zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia
žiaka doručená na SOŠ do 30.augusta 2021,



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 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

3.máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov
aj 4. máj 2021

2.termín

10.máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov
aj 11. máj 2021

do 20.mája 2021

riaditeľ školy vydá a odošle rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí na SOŠ PT

do 25.mája 2021

zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo
nenastúpení žiaka na SOŠ PT( príloha č.4) poštou na adresu
školy alebo oskenované mailom na adresu sossaca@sosaca.sk

Košice 24.02.2021
Ing. Peter S m ol ni ck ý
riaditeľ školy

