
V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy vydáva riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo  
nasledovné kritériá: 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

 

Číslo 
odboru 

Názov odboru 
Počet 
žiakov 

Počet tried 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 9 0,5 
2697 K mechanik elektrotechnik 8 0,5 

 

Odbory v duálnom vzdelávaní: 

3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                                  10 

2411K  Mechanik nastavovač              10 

 
Prijímacie konanie  sa uskutoční od 3.mája 2021 do 11. mája 2021  podľa nasledujúcich kritérií: 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník 

a polročnej klasifikácie za 9. ročník : 

a) Maximálny počet bodov zo SJL – 45 bodov, z MAT – 45 bodov  

b) Maximálny počet bodov z predmetu Technika -  27 bodov a z predmetu 

Fyzika – 27 bodov 
c) Maximálny počet bodov z predmetu Anglický jazyk -  18 bodov a z predmetu 

Informatika – 18 bodov 
 

2. Zohľadnenie prospechu – 10 bodov 

Ak žiak dosiahol v posledných dvoch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 
 

3. Ďalšie kritériá – maximálne 10 bodov 

       Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží 

pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení). 

4. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 200 

bodov. 
 

    Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu 

bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých študijných odborov. 
  

       5.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 
               -          zmenená pracovná schopnosť, 
               -          získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá, 

               -      dosiahol väčší počet bodov  z predmetov Technika a Fyzika   
 

Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca 

povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu. 

 Termíny prijímacieho konania sa určujú podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v nadväznosti na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19.  



PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY: 

Číslo 

odboru 
Názov odboru 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

2487 H01 autoopravár – mechanik 9 0,5 

3355 H stolár 9 0,5 

4561 H03 poľnohospodár – služby 9 0,5 

6475 H technickoadministratívny pracovník 9 0,5 

2478 F strojárska výroba 15 0,5 

3178 F výroba konfekcie 15 0,5 
 

Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 príjme žiaka podľa 
nasledujúcich kritérií : 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z polročnej klasifikácie za 9. ročník – 

maximálne 40 bodov 
 

           Bodové hodnotenie: 
            40 bodov za prospech do 1,50 
            35 bodov za prospech do 1,80 
            30 bodov za prospech do 2,50 
            20 bodov za prospech do 3,00 
            10 bodov za prospech do 3,50 

0 bodov za prospech nad 3,50 
 

2. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov  

 

Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží 

pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení). 

3. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 2) maximálne 50 

bodov. 
 

Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu 

bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých odborov. 
 

4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje: 
-          zmenená pracovná schopnosť, 
-     získanie väčšieho počtu bodov za Ďalšie kritériá, 

 

Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca 

povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu. 

    V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, bude škola organizovať aj 

II. kolo prijímacieho konania 22. 6. 2021.                                                                          

                                                       Ing. Attila Varga                                                                                   

                                                          riaditeľ školy  


