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 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

 POLYTECHNICKÁ 

 Sládkovičova ulica 104 

 034 01 Ružomberok 
 

                                                      

 

 

 

K r i t é r i á 
pre prijímanie žiakov 9. ročníka základnej školy do prvého ročníka 

 športovej triedy so zameraním na futbal pre školský rok 2013/2014 
 

 

V zmysle zákonov NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,                          

č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) a po prerokovaní pedagogickou radou 

škola stanovuje kritériá pre prijímacie konanie do 1.ročníka športovej triedy so 

zameraním na futbal (školský vzdelávací program: 2413 K mechanik strojov a zariadení, 

3759 K komerčný pracovník v doprave) pre školský rok 2013/2014 nasledovným 

spôsobom:  
 

 

Na štúdium v rámci športovej triedy zameranej na futbal bude prijatých 30 žiakov: 

- v študijnom odbore  2413 K mechanik strojov a zariadení bude prijatých  20  žiakov 

- v študijnom odbore  3759 K komerčný pracovník v doprave bude prijatých 10 žiakov.  
 

 

Termín prijímacích skúšok:   04.  apríl (štvrtok) 2013 

 

 

Obsah skúšok:  1. psychodiagnostické testy 

                           2. testy z profilových predmetov (MAT, SJL)  

 3. testy všeobecných a špeciálnych pohybových schopností zameraných   

 na futbal. 

 

Pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok je podmienkou absolvovanie psycho- 

diagnostických testov a získanie minimálne 30 % bodov  z celkového počtu bodov z testov 

č. 2 ( zvlášť za každý profilový predmet) a testov č. 3. 

 

Ďalšou podmienkou, okrem potvrdenia zdravotnej spôsobilosti dorastovým lekárom v prihláške 

na štúdium zo ZŠ, je aj zdravotná spôsobilosť potvrdená športovým lekárom ( uchádzač  

toto potvrdenie predloží najneskôr v deň prijímacích skúšok).  
 

Celkový počet bodov pridelených žiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky,             

sa vypočíta ako súčet bodov získaných  za testy z profilových predmetov, za testy 

všeobecných a špeciálnych pohybových schopností, bodov získaných za výsledky zo ZŠ 

a prípadných bodov za predmetové súťaže.   

Na základe súčtu bodov sa zostaví poradie uchádzačov, ktorí prijímacie skúšky vykonali 

úspešne, zvlášť za jednotlivé študijné odbory. 

 

V prípade rovnosti bodov v poradí žiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných 

kritérií:  

a)  väčší bodový zisk za  testy všeobecných a špeciálnych pohybových schopností  

b)  väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte) 

c)   väčší bodový zisk za výsledky zo základnej školy ( priemerný prospech za                                    

      8. ročník a 1. polrok 9. ročníka  - bez výchovných predmetov).  
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Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v ZŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je 

uvedený prepočet priemerného prospechu za 8. a  9. ročník ZŠ: 
 

Priemerný 

Prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

 Priemerný 

Prospech 

Počet bodov 

za 8. ročník 

 Počet bodov 

za 9. ročník 

         

1,00-1,10 15  15  1,91-2,00 7  7 

1,11-1,20 14  14  2,01–2,20 6  6 

1,21-1,30 13  13  2,21-2,40 5  5 

1,31-1,40 12  12  2,41-2,60 4  4 

1,41-1,50 11  11  2,61-2,80 3  3 

1,51-1,70 10  10  2,81-3,00 2  2 

1,71-1,80 9  9  3,01-3,20 1  1 

1,81-1,90 8  8  3,21-3,50 0  0 
 

 

Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za každú ďalšiu desatinu prideľuje žiakovi jeden 

záporný bod. 

Za účasť v športových súťažiach  a predmetových olympiádach súvisiacich so študijným 

odborom možno získať: 

 -   10 až 7    bodov za 1. až 4. miesto v celoštátnom kole 

 -     6 až 4    body za 1. až 3. miesto v krajskom kole 

- 3 až 1    bod za 1. až 3. miesto v okresnom kole. 

 

 
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na stránke školy www.sosprk.sk do troch 

pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, t.j. najneskôr dňa 09. 04. 2013.            

 

 

 

V Ružomberku 25. 01. 2013                                                      

 

                    

                                                                         Mgr. Vladimír  Pančík,  riaditeľ školy 


