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Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Komenského 50, 010 01 Žilina v zmysle
§65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

určuje
kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka
pre školský rok 2018/2019.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
A) Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive
podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dva odbory vzdelávania
v našej škole – Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina, na
ktorých uvedie termín prijímacieho konania. Ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej
olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí so zvoleným odborom, zákonný zástupca
k prihláškam pripojí o tom doklad. Riaditeľ školy prihliada na výsledky dosiahnuté
v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ – TESTOVANIE 9-2018. Riaditeľ školy
pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore
vzdelávania a na výkon povolania.
B) Uchádzači so zdravotným znevýhodnením na základe §95 ods.3 zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prijímaní na štúdium po
vzájomnej konzultácii so zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva. Uchádzači, ktorí sú
začlenení (integrovaní), sú povinní predložiť k prijímaciemu konaniu aktuálne potvrdenie
o začlenení (integrácii) z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
(CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium!
V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku
spolu s ostatnými uchádzačmi.
Vhodnosť učebného a študijných odborov pre žiakov so špeciálnymi vývinovými poruchami
učenia treba konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi.

C) U uchádzača, ktorý sa nezúčastní prijímacej skúšky a zákonný zástupca nesplní ustanovenia §66
ods.9 školského zákona, bude prijímacia skúška považovaná za neúspešnú, nakoľko neboli splnené
kritériá prijímacieho konania.

D) V súlade s §64 ods.2 školského zákona Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline v školskom
roku 2018/2019 otvára:
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ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU
2675 M elektrotechnika

počet prijímaných žiakov 18 – 1 trieda

Forma, spôsob a organizácia štúdia:
Dĺžka štúdia:
Študijný odbor je určený pre:
Nevyhnutné vstupné požiadavky
na štúdium:

denné štúdium
4 roky
chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:

zdravotná spôsobilosť, v zmysle Štátneho vzdelávacieho
programu pre skupinu učebných a študijných odborov
26 Elektrotechnika a jeho dodatkov, získanie nižšieho stredného
vzdelania, splnenie podmienok prijímacieho konania
maturitná skúška
vysvedčenie o maturitnej skúške
úplné stredné odborné vzdelanie (Štátny vzdelávací program pre
skupinu učebných a študijných odborov 26 Elektrotechnika)
pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU A S VÝUČNÝM LISTOM
2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí

počet prijímaných žiakov 48 – 2 triedy
počet prijímaných žiakov 27 – 1 trieda

Forma, spôsob a organizácia štúdia:
Dĺžka štúdia:
Študijný odbor je určený pre:
Nevyhnutné vstupné požiadavky
na štúdium:

denné štúdium
4 roky
chlapcov a dievčatá

Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:

zdravotná spôsobilosť v zmysle Štátneho vzdelávacieho
programu pre skupinu učebných a študijných odborov
26 Elektrotechnika a jeho dodatkov (práca vo výškach, práca
pod elektrickým napätím, atď.) , získanie nižšieho stredného
vzdelania, splnenie podmienok prijímacieho konania
maturitná skúška
vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
úplné stredné odborné vzdelanie (Štátny vzdelávací program pre
skupinu učebných a študijných odborov 26 Elektrotechnika)
pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium

TROJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR S VÝUČNÝM LISTOM
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Forma, spôsob a organizácia štúdia:
Dĺžka štúdia:
Učebný odbor je určený pre:
Nevyhnutné vstupné požiadavky
na štúdium:

počet prijímaných žiakov 18 – 1 trieda

denné štúdium
3 roky
chlapcov a dievčatá
zdravotná spôsobilosť v zmysle Štátneho vzdelávacieho
programu pre skupinu učebných a študijných odborov
26 Elektrotechnika a jeho dodatkov (práca vo výškach, práca pod
elektrickým napätím, atď.), získanie nižšieho stredného vzdelania,
splnenie podmienok prijímacieho konania
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Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:

záverečná skúška
vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
stredné odborné vzdelanie (Štátny vzdelávací program pre
skupinu učebných a študijných odborov 26 Elektrotechnika)
možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre absolventov
trojročných učebných odborov

E) Termíny prijímacieho konania denného štúdia:

1.kolo prijímacieho konania:
prvý termín
druhý termín

14. máj 2018
17. máj 2018

2.kolo prijímacieho konania:

19. jún 2018

F) Zdravotné požiadavky na uchádzača
Prijatiu uchádzača do vyššie uvedených odborov z hľadiska zdravotného stavu prekážajú poruchy
nosného a pohybového systému, ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu a práce vo vynútených
polohách, poruchy chrbtice, postihnuté dolné a horné končatiny obmedzujúce manuálnu zručnosť
a celkovú motoriku. Ďalej sa u uchádzačov (z dôvodu prác vo výškach a prác pod napätím)
vyžaduje, aby netrpeli závraťami, epilepsiou, poruchou rozoznávaním farieb a poruchou sluchu.
Odbory skupiny 26 sa vo všeobecnosti neodporúčajú žiakom s ťažkým zdravotným postihnutím,
nie sú vhodné pre dispraktikov. Do odboru 26 môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých zdravotnú
spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil všeobecný lekár.

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY
A) Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia bez
prijímacej skúšky
V súlade s § 65 ods. 5 školského zákona žiaci deviateho ročníka základnej školy, ktorí dosiahli
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka „Testovanie 9-2018“ v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 90 % budú prijatí bez prijímacej skúšky.
V prípade, že počet žiakov, ktorí spĺňajú toto kritérium prevýši počet miest v danom odbore, ich
poradie sa určí podľa kritéria B)2a).
B) Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka štvorročných študijných odborov denného štúdia s
prijímacou skúškou
1. Uchádzači, ktorí nebudú prijatí bez prijímacích skúšok, podľa § 65 ods. 5 školského zákona,
konajú prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry (SJL)
(pravopisné cvičenie, testové úlohy) a matematiky (MAT) v rozsahu učiva 6. – 9. ročníka
základnej školy. Písomná skúška z každého predmetu trvá 45 min. a hodnotenie písomnej
skúšky bude bodové (pozri bod B ods. 2b). Uchádzač bude úspešný pri prijímacom konaní, ak
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bude úspešný z písomnej formy prijímacej skúšky, ak z každého predmetu (SJL, MAT) získa
min 20% z celkového počtu bodov, t.j. SJL min. 6 bodov a MAT min. 6 bodov.
2. Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia výsledkov žiaka, ktoré pozostáva:
a) zo súčtu všetkých bodov za známky z predmetov SJL, FYZ a MAT z koncoročného
vysvedčenia 6., 7., 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ podľa bodovej
stupnice (max. 60 bodov).
Bodová stupnica:

známka

1
2
3
4

a5-

5 bodov
3 body
1 bod
0 bodov

b) z výsledku písomnej prijímacej skúšky
(max. 60 bodov)
zo slovenského jazyka a literatúry...….... max. 30 bodov
z matematiky ………………………....... max. 30 bodov
c) z prepočítaného počtu bodov z %, za matematiku a slovenský jazyka literatúru,
dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov „Testovanie 9-2018“. Maximálny
možný počet je 60 bodov (1% = 0,3 bodu)
d) uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na
koncoročnom vysvedčení 8. alebo na polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočíta
10 bodov za každú zníženú známku zo správania
Celkový maximálny počet bodov pre prijímacie konanie je 180 bodov.
3. Uchádzač, ktorý je na polročnom vysvedčení 9. ročníka hodnotený známkou nedostatočný
z vyučovacích predmetov, bude neprijatý pre nesplnenie kritérií pre prijímacie konanie.
4. Uchádzač so zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo stupeň 4
(neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. roč. bude
neprijatý pre nesplnenie kritérií pre prijímacie konanie.
Žiaci, ktorí neabsolvovali testovanie ani v náhradnom termíne, budú pri rozhodovaní o prijatí na
štúdium posudzovaní voči ostatným tak, ako keby ostatní žiaci tiež nekonali Testovanie 9 - 2018.
C) Pri rovnosti bodov rozhodnú o poradí tieto kritériá:
a) riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, ak zmenená
pracovná schopnosť nie je v rozpore s požiadavkami daného odboru,
b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády, za umiestnenie v súťaži (1.-3.miesto),
ktorá súvisí so študijným odborom (MAT, FYZ, SJL, CJ, súťaže MŠ SR) a to nasledovne:
hodnotí sa najvyššie umiestnenie (celoslovenské – 3 body , krajské – 2 body, okresné kolo – 1
bod.),
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c) celoslovenské Testovanie 9 -2018 z MAT a SJL (súčet percent) – toto kritérium sa neberie do
úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil
celoslovenského testovania z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,
d) súčet bodov získaných z písomných prijímacích skúšok,
e) súčet bodov za známky z MAT za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
f) súčet bodov za známky z FYZ za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
g) súčet bodov za známky z SJL za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
h) súčet bodov za známky z CJ za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice.
Väčší počet bodov za kritérium určuje lepšie poradie.
Uchádzač je úspešný v prijímacom konaní vtedy, ak splnil kritériá pre písomnú formu
prijímacej skúšky a ostatné kritériá v bode B.
D) Ďalšie dôležité informácie, dôležité dátumy pre študijné odbory
Uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok
1. Odoslanie rozhodnutí o prijatí (splnenie kritérií prijímacieho konania) - po sprístupnení
výsledkov Centrom vedecko-technických informácií SR.
2. Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 03. 05. 2018 od 09.00
do 16.00 hod na sekretariáte školy. Náhradný termín zápisu prijatých uchádzačov (závažné
dôvody) 04. 05. 2018 v čase od 09,00 do 15,00 hod. na sekretariáte školy.
3. Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní jeho zákonný zástupca. Na
zápis prinesie zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Uchádzač nahlási cudzí
jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), voľbu štúdia v alternatíve etická
výchova alebo náboženská výchova.
Uchádzači neprijatí pre nesplnenie kritérií prijímacieho konania
Odoslanie rozhodnutí o neprijatí uchádzača z dôvodu nesplnenia kritérií prijímacieho konania
do 27. 04. 2018.
Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok
1. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho
konania do 21. mája 2018. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným
číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní
a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
2. Riaditeľ rozhodne a odošle rozhodnutie o prijatí uchádzača do 21. mája 2018, spolu
s rozhodnutím o prijatí oznámi termín, miesto a spôsob zápisu.
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3. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Uchádzač
nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), voľbu štúdia
v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova.
4. Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác
uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi,
ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.
5. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý
na štúdium v strednej škole, je neplatné.
Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho
konania.

III. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE UČEBNÝ ODBOR
Forma:

bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov na triedu v súlade s § 65
školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie, v poradí bodového
hodnotenia

Obsah:

posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor

A) Poradie uchádzačov pre prijatie vychádza z bodového hodnotenia výsledkov žiaka, ktoré
pozostáva:
a) zo súčtu všetkých bodov za známky z predmetov SJL, FYZ a MAT z koncoročného
vysvedčenia 6., 7., 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ podľa bodovej
stupnice (max. 60 bodov).
Bodová stupnica:

známka

1
2
3
4a5

-

5 bodov
3 body
1 bod
0 bodov

b) z prepočítaného počtu bodov z %, za matematiku a slovenský jazyka literatúru,
dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov „Testovanie 9-2018“. Maximálny
možný počet je 60 bodov (1% = 0,3 bodu).
c) uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na
koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočíta 10
bodov za každú zníženú známku zo správania.
d) Uchádzač so zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo
stupeň 4 (neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9.
roč. bude neprijatý pre nesplnenie kritérií pre prijímacie konanie.
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Celkový maximálny počet bodov pre prijímacie konanie je 120 bodov.
Žiaci, ktorí neabsolvovali testovanie ani v náhradnom termíne (napr. boli nemocní), budú pri
rozhodovaní o prijatí na štúdium posudzovaní voči ostatným tak, ako keby ostatní žiaci tiež
nekonali Testovanie 9 - 2018.
B) Pri rovnosti bodov rozhodnú o poradí tieto kritériá:
a) riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, ak zmenená
pracovná schopnosť nie je v rozpore s požiadavkami daného odboru,
b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády, za umiestnenie v súťaži (1.-3.miesto),
ktorá súvisí so študijným odborom (MAT, FYZ, SJL, CJ, súťaže MŠ SR) a to nasledovne:
hodnotí sa najvyššie umiestnenie (celoslovenské – 3 body , krajské – 2 body, okresné kolo – 1
bod.),
c) celoslovenské Testovanie 9 - 2018 z MAT a SJL (súčet percent) – toto kritérium sa neberie do
úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil
celoslovenského testovania z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,
d) súčet bodov za známky z MAT za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
e) súčet bodov za známky z FYZ za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
f) súčet bodov za známky z SJL za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice,
g) súčet bodov za známky z CJ za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. ročník
(polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice.
Väčší počet bodov za kritérium určuje lepšie poradie.
C) Ďalšie dôležité informácie, dôležité dátumy pre učebný odbor
Uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok
1. Odoslanie rozhodnutí o prijatí (splnenie kritérií prijímacieho konania) - po sprístupnení
výsledkov Centrom vedecko-technických informácií SR.
2. Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 03. mája 2018 od 09.00 do
16.00 hod na sekretariáte školy. Náhradný termín zápisu prijatých uchádzačov (závažné
dôvody) 04. mája 2018 v čase od 09,00 do 15,00 hod. na sekretariáte školy.
3. Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní jeho zákonný zástupca. Na
zápis prinesie zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Uchádzač nahlási cudzí
jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), voľbu štúdia v alternatíve etická
výchova alebo náboženská výchova.
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Uchádzači neprijatí pre nesplnenie kritérií prijímacieho konania
Odoslanie rozhodnutí o neprijatí uchádzača z dôvodu nesplnenia kritérií prijímacieho konania
dňa 27. 04. 2018.
Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý
na štúdium v strednej škole, je neplatné.
Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, podľa výsledkov prijímacieho
konania.

IV. Ďalší termín prijímacej skúšky
1. Pedagogická rada prerokovala a odporúča riaditeľovi školy rozhodnúť vykonať prijímacie
skúšky v ďalšom termíne v prípade, že sa nenaplnení počet miest pre žiakov, ktorých možno
prijať do tried prvého ročníka a toto rozhodnutie zverejniť do 6. júna 2018.
2. Termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest bude 19. júna 2018, podľa vyššie
uvedených kritérií. Zápis v tomto prípade bude 20. júna 2018 v čase od 09.00 do 15.00 hod. Na
zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Uchádzač
nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), voľbu štúdia
v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova.
Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 boli prerokované v
pedagogickej rade školy dňa 12. marca 2018.

V Žiline, 12. marca 2018
Ing. Ľubomír Králik
riaditeľ školy

