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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ruţomberokv súlade so zákonomč. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy
25.02.2022, u r č u j e nasledovné kritériá a podmienky pre prijímanie uchádzačovdo 1. ročníka denného štúdia pre školský rok
2023/2024.
EDUID ŠKOLY:100008570
II . KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIAPRE ŠTUDIJNÉ ODBORY
1. Úspešné ukončenie 9. ročníkaZŠ
2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetovSJL, MAT.
Riaditeľ strednej školy môţe prijať uchádzača bez prijímacej skúšky, ak v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej
80 % v kaţdom vyučovacom predmete samostatne. Uchádzačovi sa pridelí maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku
a pripočítajú sa mu body zadosiahnutý prospech na ZŠa body za úspechy v riešení olympiád.Riaditeľ strednej školy odošle
rozhodnutie o prijatí ţiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. najneskôr 7 dní pred termínom
konania prijímacích skúšok. (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude moţné uchádzača prijať bez prijímacej
skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný).
V prípade, ţe ţiak dosiahol menej ako 80% aspoň v jednom predmete, musí prijímaciu skúšku vykonať.Riaditeľ strednej
školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímacia skúška pozostáva z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu podľa vzdelávacích
štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole. Písomné skúšky sú anonymné, hodnotenie je bodové.
Bodovanie prijímacej skúšky:
Slovenský jazyk a literatúra 20 bodov časový limit na vypracovanie práce je 60 minút
Matematika
20 bodov časový limit na vypracovanie práce je 60 minút
Ţiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne vtedy, ak v kaţdom predmete dosiahne minimálne 5 bodov.
A. Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov z prijímacej skúšky, počtu bodovdosiahnutých za
prospech naZŠ (priemerný prospech na konci 8. ročníkaa 1. polrok9. ročníka - bez výchovných predmetov) a body za úspechy
v riešení olympiád.Ţiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“,
bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbliţšieho roka alebo polroka, v ktorom bol ţiak
hodnotený známkou.
Body za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníkaZŠ:
Priemerný
Počet bodov
Počet bodov
Priemerný
Prospech
za 8. ročník
za 9. ročník
prospech
1,00-1,10
15
15
1,91-2,00
1,11-1,20
14
14
2,01–2,20
1,21-1,30
13
13
2,21-2,40
1,31-1,40
12
12
2,41-2,60
1,41-1,50
11
11
2,61-2,80
1,51-1,70
10
10
2,81-3,00
1,71-1,80
9
9
3,01-3,20
1,81-1,90
8
8
3,21-3,50

Počet bodov
za 8. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Počet bodov
za 9. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Bodové hodnotenie za úspechy v riešení olympiád z predmetov SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO, INF, cudzie jazyky
a technických olympiádv 8. ročníku a 9. ročníku moţno získať nasledovne:
- 10 aţ 7 bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole,
- 6 aţ 4 body za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole,
- 3 aţ 1 bod za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole,
pričom výsledky zo športových a iných súťaţí, ktoré nesúvisia so zvoleným odborom, sa nebudú brať do úvahy.
Ak sa ţiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného predmetu, započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov.
Ak sa ţiak umiestnil v olympiádach z viacerých predmetov, započítava sa len najlepšie umiestnenie. Uvedené výsledky je potrebné
uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaţea doloţiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia.
Ţiak môţe za olympiády získať maximálne 10 bodov.
Celkovo môţe ţiak v prijímacom konaní získať maximálne 80 bodov. Hranica úspešnosti uchádzača je 5 bodov.
V prípade rovnosti bodov v poradí uchádzačov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

pracovná schopnosť (ZPS),
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,
väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte) ,
väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov v I. polroku 9. ročníka ZŠ,
väčší bodový zisk zapriemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ- bez výchovných predmetov,
väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov na konci 8. ročníka ZŠ,
väčší bodový zisk za priemerný prospech na konci 6. aţ 9. ročníka ZŠ – bez výchovných predmetov,
väčší počet bodov za predmetovú olympiádu,
u uchádzača do odboru 2860 K chemik operátor aj niţší súčet známok z chémie na konci8. ročníka a v 1. polroku9.ročníka ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
Zákonný zástupca uchádzača, u ktorého sú školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a CŠPP)
diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloţí riaditeľovi školy k prihláške platné odborné špeciálnopedagogické a psychologické správy z CPPPaP alebo CŠPP nie staršie ako dva roky. Na základe predloţených písomných
dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške (napr. dlhší čas navypracovanie...)
V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení bude uchádzač konať písomnú prijímaciu skúšku podľa kritérií určených pre
ostatných uchádzačov.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ
strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týţdni 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 ţiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
U uchádzača, ktorý nesplní ustanovenia § 66 ods. 8 školského zákona a nezúčastní sa prijímacej skúšky v riadnom termíne,
je prijímacia skúška povaţovaná za neúspešnú, nakoľko neboli splnené kritériá prijímacieho konania.
III . KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Tieto kritériá určené riaditeľom strednej odbornej školy sú v súlade s § 65 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.,boli prerokované
v pedagogickej rade školy a schválené zamestnávateľom, u ktorého sa ţiak bude pripravovať.
Pre študijné odbory, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania (SDV) musí uchádzač priloţiť k prihláške na štúdium aj
potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave ţiaka v systéme duálneho vzdelávania od príslušného podniku.
Ţiadosť je zverejnená na stránke https://sosprk.edupage.org/register/
1. Úspešné ukončenie 9. ročníkaZŠ
2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov SJL, MAT.
Riaditeľ strednej školy môţe prijať uchádzača bez prijímacej skúšky, ak v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej
80 % v kaţdom vyučovacom predmete samostatne. Uchádzačovi sa pridelí maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku
a pripočítajú sa mu body za dosiahnutý prospech na ZŠa body za úspechy v riešení olympiád.Riaditeľ strednej školy
odošle rozhodnutie o prijatí ţiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. najneskôr 7 dní pred
termínom konania prijímacích skúšok. (ak po doručení výsledkov T9 strednej škole bude moţné uchádzača prijať bez
prijímacej skúšky, bude o tejto skutočnosti uchádzač informovaný).
V prípade, ţe ţiak dosiahol menej ako 80% aspoň v jednom predmete, musí prijímaciu skúšku vykonať. Riaditeľ strednej
školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
PRIJÍMACIA SKÚŠKA
Prijímacia skúškapozostáva zpísomnejskúškyzoslovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu podľa vzdelávacích
štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole. Písomné skúšky sú anonymné, hodnotenie jebodové.
Bodovanie prijímacej skúšky:
Slovenský jazyk a literatúra
20 bodov časový limit na vypracovanie práce je 60 minút
Matematika
20 bodov časový limit na vypracovanie práce je 60 minút
Ţiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne vtedy, ak v kaţdom predmete dosiahne minimálne 5 bodov.

B. Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov z prijímacej skúšky, počtu bodov
dosiahnutých za prospech na ZŠ (priemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka - bez výchovných predmetov)
a body za úspechy v riešení olympiád.Ţiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku
uvedené „absolvoval“, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbliţšieho roka alebo
polroka, v ktorom bol ţiak hodnotený známkou.
Body za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníkaZŠ:
Priemerný
Počet bodov
Počet bodov
Priemerný
Prospech
za 8. ročník
za 9. ročník
prospech
1,00-1,10
15
15
1,91-2,00
1,11-1,20
14
14
2,01–2,20
1,21-1,30
13
13
2,21-2,40
1,31-1,40
12
12
2,41-2,60
1,41-1,50
11
11
2,61-2,80
1,51-1,70
10
10
2,81-3,00
1,71-1,80
9
9
3,01-3,20
1,81-1,90
8
8
3,21-3,50

Počet bodov
za 8. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Počet bodov
za 9. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Bodové hodnotenie za úspechy v riešení olympiád z predmetov SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO, INF, cudzie jazyky
a technických olympiád v 8. ročníku a 9. ročníku moţno získať nasledovne:
- 10 aţ 7 bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole,
- 6 aţ 4 body za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole,
3 aţ 1 bod za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole,
pričom výsledky zo športových a iných súťaţí, ktoré nesúvisia so zvoleným odborom, sa nebudú brať do úvahy.
Ak sa ţiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného predmetu, započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov.
Ak sa ţiak umiestnil v olympiádach z viacerých predmetov, započítava sa len najlepšie umiestnenie. Uvedené výsledky je potrebné
uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaţe a doloţiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia.
Ţiak môţe za olympiády získať maximálne 10 bodov.
Celkovo môţe ţiak v prijímacom konaní získať maximálne 80 bodov. Hranica úspešnosti uchádzača je 5 bodov.
V prípade rovnosti bodov v poradí uchádzačov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

pracovná schopnosť (ZPS),
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,
väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte) ,
väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov v I. polroku 9. ročníka ZŠ,
väčší bodový zisk za priemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ - bez výchovných predmetov,
väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov na konci 8. ročníka ZŠ,
väčší bodový zisk za priemerný prospech na konci 6. aţ 9. ročníka ZŠ – bez výchovných predmetov,
väčší počet bodov za predmetovú olympiádu,
u uchádzača do odboru 2860 K chemik operátor aj niţší súčet známok z chémie na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9.ročníka
ZŠ.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
Zákonný zástupca uchádzača, u ktorého sú školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP a CŠPP)
diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloţí riaditeľovi školy k prihláške platné odborné špeciálnopedagogické a psychologické správy z CPPPaP alebo CŠPP nie staršie ako dva roky. Na základe predloţených písomných
dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej skúške (napr. dlhší čas na vypracovanie...)
V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení bude uchádzač konať písomnú prijímaciu skúšku podľa kritérií určených pre
ostatných uchádzačov.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ
strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týţdni 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 ţiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
U uchádzača, ktorý nesplní ustanovenia § 66 ods. 8 školského zákona a nezúčastní sa prijímacej skúšky v riadnom termíne,
je prijímacia skúška povaţovaná za neúspešnú, nakoľko neboli splnené kritériá prijímacieho konania.
IV . KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE UČEBNÉ ODBORY
Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu ţiakov v triede.
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
C.

Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov za prospech na ZŠ (priemerný prospech na konci
8. ročníka a 1.polrok 9. ročníka - bez výchovných predmetov) a body za úspechy v riešení olympiád. Ţiakom, ktorí majú na

prihláške za daný predmet v danom roku, alebo polroku uvedené „absolvoval“, bude toto hodnotenie nahradené
hodnotením z daného predmetu z najbliţšieho roka alebo polroka, v ktorom bol ţiak hodnotený známkou.
Body za prospech na konci 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka ZŠ:
Priemerný
prospech
1,00-1,10
1,11-1,20
1,21-1,30
1,31-1,40
1,41-1,50
1,51-1,70
1,71-1,80
1,81-1,90

Počet bodov
za 8. ročník
15
14
13
12
11
10
9
8

Počet bodov
za 9. ročník
15
14
13
12
11
10
9
8

Priemerný
prospech
1,91-2,00
2,01–2,20
2,21-2,40
2,41-2,60
2,61-2,80
2,81-3,00
3,01-3,20
3,21-3,50

Počet bodov
za 8. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Počet bodov
za 9. ročník
7
6
5
4
3
2
1
0

Bodové hodnotenie za úspechy v riešení olympiád z predmetov SJL, MAT, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO,INF, cudzie jazyky
a technických olympiád v 8. a 9. ročníku moţno získať:
- 10 aţ 7 bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole,
- 6 aţ 4 body za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole,
- 3 aţ 1 bod za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole,
pričom výsledky zo športových a iných súťaţí, ktoré nesúvisia so zvoleným odborom sa nebudú brať do úvahy.
Ak sa ţiak umiestnil vo viacerých olympiádach z jedného predmetu, započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov.
Ak sa ţiak umiestnil v olympiádach z viacerých predmetov, započítava sa len najlepšie umiestnenie. Uvedené výsledky je potrebné
uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaţe a doloţiť fotokópiu diplomu alebo osvedčenia.
Ţiak môţe za olympiády získať maximálne 10 bodov.
Celkovo môţe ţiak v prijímacom konaní získať maximálne 40 bodov.
V prípade rovnosti bodov v poradí uchádzačov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných kritérií:
a) pracovná schopnosť (ZPS),
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,
b) väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov v I. polroku 9. ročníka ZŠ,
c) väčší bodový zisk za priemerný prospech na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ - bez výchovných predmetov,
d) väčší bodový zisk za priemerný prospech z profilových predmetov na konci 8. ročníka ZŠ,
e) väčší bodový zisk za priemerný prospech na konci 6. aţ 9. ročníka ZŠ – bez výchovných predmetov,
f) väčší počet bodov za predmetovú olympiádu.
V. VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľ strednej školy na webovom sídle strednej školy alebo na
výveske školy dňa ktorý bude určený MŠVVaŠ SR. 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.
Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do termínu, ktorý určí MŠVVaŠ SR.
Zákonný zástupca najneskôr do termínu určeného MŠVVaŠ SR do 23:59 h. doručí škole písomné potvrdenie o
nastúpení/nenastúpení ţiaka na štúdium. Vzor potvrdenia je zverejnený na www stránke školy- odkaz na vzor. Ostatné
rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške tým strácajú platnosť. Ak zákonný zástupca písomné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení ţiaka v určenom termíne do školy nedoručí, rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne
ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí v zákonnej lehote do 5 dní.
Zákonný zástupca sa môţe proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.Odvolanie sa podáva u riaditeľa školy Ing. Pavla Moravčíka. O odvolaní rozhoduje Ţilinský samosprávny kraj, odbor
školstva a športu v Ţiline.
Ďalšie informácie môţete získať na www.sosprk.sk, na výveske školy alebo sa v prípade záujmu obráťte na vedenie školy
telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37alebo e-mailom: info@sosprk.sk.
V Ruţomberku 25.02.2022
Ing. Pavol Moravčík
riaditeľ školy

