
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, POD SOKOLICAMI 14, TRENČÍN 

 911 01 TRENČÍN 

 

 

Kritériá 

pre prijatie žiakov do 1.ročníka denného štúdia v školskom roku 2017/2018 
 

         

 Riaditeľ Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, Trenčín v súlade s § 33 ods.(1) 

a ods.(7), v súlade s § 62 aţ § 68 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Zákona 

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

61/2015 a v súlade s VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 28/2016 stanovuje pre 

prijatie uchádzačov na denné štúdium v  SOŠ Trenčín pre školský rok 2017/2018 tieto 

kritériá: 

 

 

Schválené študijné odbory a učebné odbory, v ktorých majú žiaci ZŠ možnosť 

pokračovať v štúdiu na Strednej odbornej škole Pod Sokolicami 14, Trenčín  v školskom 

roku 2017/2018:  

 

 

Študijné odbory : 
Kód odboru Názov odboru Profilové 

predmety 

Dĺţka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet 

ţiakov 

Ţiaci pre 

SDV 

2697  K mechanik elektrotechnik SJL  M 4 roky    1 

 

20  

3446  K grafik tlačových médií SJL  M 4 roky 10  

2411  K mechanik nastavovač SJL  M 4 roky 1 

 

20  

2412  K mechanik číslic. riadených strojov SJL  M 4 roky 10  

 2 60  

  

 Pre školský rok 2017/18 sa bude otvárať 1 trieda v členení študijných odborov 

mechanik elektrotechnik a grafik tlačových médií s počtom ţiakov 30; a 1 trieda v členení 

študijných odborov mechanik nastavovač a mechanik číslicovo riadených strojov s počtom 

ţiakov 30. 

 

Učebné odbory : 
 Kód 

odboru 

Názov odboru Profilové 

predmety 

Dĺţka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet 

ţiakov 

Ţiaci pre 

SDV 
2433 H obrábač  kovov SJL  M 3 roky  

1 

10  

2464 H strojný mechanik SJL  M 3 roky 10  

2683 H 12 elektromechanik- automat. tech. SJL  M 3 roky 10 6 

2487 H 01 autoopravár - mechanik SJL  M 3 roky 0,5 15 6 

   Spolu 1,5 45 12 

  

 

 

 Pre školský rok 2017/18 sa bude otvárať 1 trieda v členení učebných odborov obrábač 

kovov, strojný mechanik a elektromechanik – automatizačná technika s počtom ţiakov 

30; a 0,5 triedy  učebného odboru autoopravár - mechanik s počtom ţiakov 15. 



        Uvedené odbory budú otvorené ak ich naplnenosť bude v súlade s vyhláškou 

č.64/2015. V systéme duálneho vzdelávania môţe byť v odbornej skupine menej ako 8 

ţiakov. V opačnom prípade bude uchádzačovi ponúknutý príbuzný alebo iný odbor podľa 

dosiahnutých výsledkov na základnej škole. 

           

        Prijímacie skúšky sa budú konať:   

       

1.kolo  prijímacích skúšok    -   1. termín:  9. 5. 2017 (utorok) o 08:00 hod.  

                                    -   2. termín: 11. 5. 2017 (štvrtok)  o 08:00 hod. 

Ak riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín po prerokovaní 

v pedagogickej rade rozhodne do 6.6.2017 o prijímacích skúškach na nenaplnený počet miest 

bude sa konať: 

2. kolo prijímacích skúšok   -  20. 6. 2017 (utorok) o 08:00 hod. 

 

Ak sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, podľa §63 

ods.7 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov uchádzač 

podávajúci prihlášku na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore pripojí k prihláške aj 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave ţiaka v systéme duálneho vzdelávania vydané 

zamestnávateľom, ktorý bude zabezpečovať praktické vyučovanie. 

 

Spoločné ustanovenia : 

 

1. Bez prijímacej skúšky budú do prvého ročníka prijatí uchádzači do trojročného 

vzdelávacieho programu  na základe pridelených bodov za: 

- priemerný prospech,  

- prospech z profilových predmetov (SJL, M),  

- Testovanie T 9 .  

 

Priemerný prospech zo ZŠ je vypočítaný z povinných vyučovacích predmetov, určených 

rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl na konci druhého polroka 

ôsmeho ročníka a na konci prvého polroka deviateho ročníka a podľa bodu č. 3, 4, a 5 

týchto kritérií. Do priemerného prospechu nebudú zaradené známky z predmetov 

s výchovným zameraním.   

 

      Bodové hodnotenie za priemerný prospech: 

Priemerný 

prospech 

body za 

8. ročník, 2. polrok 9. ročník, 1. polrok 

1,00 – 1,20 12 12 

1,21 – 1,40 11 11 

1,41 – 1,60 10 10 

1,61 – 1,80 9 9 

1,81 – 2,00 8 8 

2,01 – 2,20 7 7 

2,21 – 2,40 6 6 

2,41 – 2,60 5 5 

2,61 – 2,80 4 4 

2,81 – 3,00 3 3 

3,01 – 3,20 2 2 

3,21 – 3,25 1 1 

3,26 – 4,00 0 0 



       Pridelenie bodov za hodnotenie z profilových predmetov: 

 

Známka Ročník Slov. jazyk Matematika 

1 8., 9. 4 4 

2 8., 9. 3 3 

3 8., 9. 2 2 

4 8., 9. 1 1 

5 8., 9. 0 0 

 

 

      Za testovanie T 9 : matematika max. 15 bodov, vyučovací jazyk max. 15 bodov.  Spolu   

                                      30 bodov. 

                            do 19 %      1 bod   60 –   69 %   9 bodov 

  20 – 29 % 2 body   70 –   79 % 11 bodov 

                         30 – 39 % 3 body   80 –   89 % 13 bodov 

  40 – 49 % 5 bodov  90 – 100 % 15 bodov 

  50 – 59 % 7 bodov 

 

2. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu budú uchádzači prijímaní:             
a) bez prijímacej skúšky ( do študijného odboru bude prijatý ţiak deviateho ročníka    

   základnej školy, ktorý v celoslovenskom testovaní dosiahol v kaţdom predmete   

   samostatne úspešnosť najmenej 90%), 

 

b)  na základe prijímacej skúšky ( pridelené body za priemer známok z písomky  

   - matematika, slovenský jazyk a literatúra a za  testovanie T 9 ),  

   - ďalej podľa bodu č. 3, 4, a 5 týchto kritérií.     

    

     Bodové hodnotenie za prijímacie skúšky: matematika max. 15 bodov, vyučovací jazyk   

                                                                            max. 15 bodov. Spolu 30 bodov. 

                            do 19 %        1 bod   60 –   69 %   9 bodov 

   20 – 29 % 2 body   70 –   79 % 11 bodov 

                          30 – 39 % 3 body   80 –   89 % 13 bodov 

   40 – 49 % 5 bodov  90 – 100 % 15 bodov 

   50 – 59 % 7 bodov 

                            

     Za  testovanie T 9 :   matematika max. 15 bodov, vyučovací jazyk max. 15 bodov. Spolu  

                                        30 bodov.  

                               do 19 %       1 bod   60 –   69 %   9 bodov 

   20 – 29 % 2 body   70 –   79 % 11 bodov 

                          30 – 39 % 3 body   80 –   89 % 13 bodov 

   40 – 49 % 5 bodov  90 – 100 % 15 bodov 

   50 – 59 % 7 bodov 

 

    Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili testovania T9 budú mať za túto časť pridelených 0 bodov. 

 

3.   Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači:                                                                             

a) so ZPS, pokiaľ spĺňajú zdravotné poţiadavky pre daný odbor,                                                                                                                          

b) za lepšie známky z profilových predmetov,       

c) ktorí sa budú pripravovať pre konkrétnu fyzickú alebo právnickú osobu, po dohode s   

          riaditeľom školy,  



d) úspešní riešitelia predmetovej olympiády alebo víťazi súťaţe, ktorá súvisí so študijným            

    odborom alebo učebným odborom, o ktorý sa ţiak uchádza. 

  

     Do prvého ročníka môţe byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je   

     ţiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore   

     (preukáţe potvrdením na prihláške) a splnil podmienky prijímacieho konania.  

 

     Na základe výsledkov prijímacieho konania budú samostatne prijatí: 

a) uchádzači na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore , v ktorom sa odborné 

vzdelávanie poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, 

b) ostatní uchádzači. 

 

V prípade uchádzačov o štúdium zo zahraničia, o prijatí rozhodne riaditeľ SOŠ na základe 

písomnej ţiadosti uchádzača. Uchádzači do trojročného vzdelávacieho programu musia 

prejaviť  znalosť profilového predmetu  slovenského jazyka. 

 

4.   Vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania v študijných a v učebných odboroch:  

 

a) prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa kritérií a predloţí riaditeľovi    

Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín  na schválenie, 

b)  zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov bude zverejnený na informačnej tabuli 

SOŠ  Trenčín a na stránke školy www.sostn.sk,  

c) zoznam bude obsahovať odbor a poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným   

kódom zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku 

úspešne resp. neúspešne.  

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín odošle zákonnému 

zástupcovi uchádzača  rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí najneskôr do troch pracovných 

dní odo dňa prijímacieho konania, konania prijímacej skúšky a oznámi termín, miesto 

a spôsob zápisu na štúdium.  

 

5.   Termín zápisu: 

a) pre uchádzačov bez prijímacích skúšok je určený na    4. mája 2017, 

b)  pre uchádzačov do štvorročných  študijných odborov s prijímacou skúškou sa zápis 

uskutoční po zverejnení výsledkov do15.mája 2017, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

V prípade, ţe sa v tomto termíne nemôţe zákonný zástupca dostaviť na zápis,  môţe si 

dohodnúť zápis v náhradnom termíne. 

 

      Termín je  záväzný, bude uvedený v rozhodnutí o prijatí. 

 

      Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí vykonať zápis.  

 

      Vzniknuté voľné miesta riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.  

 

Ak uchádzač nebol prijatý na zvolený študijný alebo učebný odbor, môţe byť na ţiadosť    

rodiča presunutá jeho prihláška do študijného alebo učebného odboru, ktorý nemá 

naplnený plánovaný počet ţiakov.   

 

      Ak uchádzač nebol prijatý na inej škole, môţe byť prijatý na  základe zápisného lístka do       

      študijného alebo učebného odboru, ktorý nemá naplnený plánovaný počet ţiakov.   

http://www.sostn.sk/


  

      Rozhodnutie o prijatí takýchto uchádzačov bude vydané ihneď. Zároveň  rodič osobne   

      vykoná   zápis do 1. ročníka.  

 

 

V Trenčíne 13.3.2017                                                         

 

 

 

 

 

 

           

Ing. Ľuboš Chochlík, v. r. 

          riaditeľ SOŠ Trenčín 

 

 


