
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, POD SOKOLICAMI 14, TRENČÍN  911 01 

 

 

                                                   Kritériá 

pre prijatie žiakov do 1.ročníka denného štúdia v školskom roku 2020/2021 

 
 

         

 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín v zmysle § 62 až § 68 

Zákona č. 245/2008 o  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade 

s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 

školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a s určením najvyššieho 

počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti  Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, stanovuje pre prijatie uchádzačov na denné štúdium v SOŠ Trenčín  

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 2020/2021:  

 

 

Študijné odbory : 
Kód odboru Názov odboru Profilové 

predmety 

Dĺžka štúdia Počet žiakov 

2697  K mechanik elektrotechnik SJL  M 4 roky 23 

2412  K mechanik číslicovo riadených strojov  SJL  M 4 roky 8 

2411  K mechanik nastavovač SJL  M 4 roky 22 

                                                                                                                                       53 

 Pre školský rok 2020/2021 budú prijímaní uchádzači do dvoch tried v členení 

študijných odborov - mechanik elektrotechnik,  

mechanik nastavovač a mechanik číslicovo riadených strojov  spolu s počtom žiakov 53. 

 

 

Učebné odbory : 
Kód odboru Názov odboru Profilové 

predmety 

Dĺžka štúdia Počet žiakov 

2487 H 01 autoopravár - mechanik  SJL  M 3 roky 9 

2683 H 12 elektromechanik- automatizačná technika SJL  M 3 roky 9 

2433 H obrábač  kovov  SJL  M 3 roky 9 

                                                                                                                                           27 

Pre školský rok 2020/2021 budú prijímaní uchádzači do jednej triedy v členení učebných 

odborov autoopravár–mechanik, elektromechanik–automatizačná technika a obrábač 

kovov   s počtom žiakov 27. 

        

 Uvedené  odbory budú otvorené, ak bude dostatok uchádzačov v odborných skupinách 

na odbornom výcviku; ak budú uchádzači  o študijný alebo učebný odbor, ktorý je 

považovaný za osobitný prípad; ak budú uchádzači  o študijný alebo učebný odbor, v ktorom 

sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v rámci systému duálneho vzdelávania .  

 



             

 

 

Prijímacie konanie do prvých ročníkov študijných vzdelávacích programov a prijímacie 

konanie do učebných odborov sa bude konať od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.      

   

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín do 29. mája 2020 rozhodne 

o prijatí a neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zároveň doručí cez 

informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

 e-mailu alebo poštou.   

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín: 

 - zverejní do 29. mája 2020 zoznam uchádzačov a doručí rozhodnutie o prijatí,  

 - zverejní do  5. júna 2020 počet obsadených a počet voľných miest, 

  - zverejní do 15. júna 2020  100% naplnenosť tried, 

 na webovom sídle alebo výveske  Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 

podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín poskytne do 15. júna 2020 

orgánu miestnej štátnej správy v školstve a TSK požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú 

na štúdium. 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín po prerokovaní v pedagogickej 

rade rozhodne do 15. júna 2020 a zverejní rozhodnutie o tom, či sa uskutoční prijímacie 

konanie  na nenaplnený počet miest. 

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín najneskôr do 15. júna 2020 

poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium.  

 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.  

 

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

o prijatí do 25. júna 2020. 

 

 
 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov  

 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 (nedostatočný) nasledovne :   

 

 

       Pridelenie bodov za hodnotenie z povinných predmetov ( slovenský jazyk,   

       literatúra a matematika) : 

         

       Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa    

      nasledujúceho vzťahu :  

                                            počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 



 

2. Prospech  
 

    Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do     

    celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

3. Kritéria 
Do celkového súčtu  budú pridelené body za každú jednotlivú účasť z intervalu 

 (0;20) bodov. 

 

Umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia. 

 

3.1.    Uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády. 

 

3.2.    Uchádzač je víťazom súťaže, ktorá súvisí  s odborom vzdelávania, o ktorý sa   

          uchádza. 

 

4. V prípade rovnosti bodov sa budú uplatňovať nasledovné kritéria: 
                                                                                                                                                                                                

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  prijatí uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie  

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č.3 Kritéria. 

             

  5. Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: 
  

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí   

      potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

 

   6. Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania: 
     

a) uchádzač o študijný alebo učebný odbor, v ktorom sa odborné vzdelávanie       

          a príprava poskytuje v rámci systému duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške      

          potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.      

  

b) uchádzačovi  potvrdenie vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické 

vyučovanie a s ktorým má Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 

uzatvorenú  zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

 

 

7. Spoločné ustanovenia : 
 

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

zástupcovi uchádzača  rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí najneskôr do troch pracovných 

dní odo dňa prijímacieho konania a oznámi termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.  

 

Podmienkou  prijatia uchádzačov do všetkých študijných a učebných  odborov je nižšie 

stredné vzdelanie, ktoré získa uchádzač  úspešným absolvovaním posledného ročníka  ZŠ. 



 

Ak bude uchádzač o štúdium cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského 

jazyka. 

 

      Vzniknuté voľné miesta riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.  

 

      Ak uchádzač nebol prijatý na inej škole, môže byť prijatý na  základe do študijného 

      alebo učebného odboru, ktorý nemá naplnený plánovaný počet žiakov.   

  

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

      vykoná   zápis do 1. ročníka.  

 

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

     žiakom inej strednej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 

  

       Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca uchádzača predloží   

       vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný   

       odbor najneskôr 31.augusta 2020 

 

      Konečné rozhodnutie pri prijatí uchádzača má riaditeľ Strednej odbornej školy, 

      Pod  Sokolicami 14, Trenčín.  

 

 

 

 

 

 

V Trenčíne dňa:                                                         

 

Vypracoval: Mgr. Rozvadský 

           

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Chochlík 

     riaditeľ SOŠ Trenčín 

 

 


