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KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

denného štúdia pre školský rok 2022/2023 

  

Na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja v Prešove škola plánuje 

otvoriť v školskom roku 2022/2023 v prvom ročníku 3 triedy denného štúdia: 2 triedy študijných 

odborov a 1 triedu  učebných odborov. S počtom 75 žiakov. 

 

Kritéria prijímacieho konania platia rovnaké aj pre žiakov prijímaných do duálneho vzdelávania. 

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov stanovujem 

kritéria prijatia uchádzačov o štúdium na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 

059 51  Poprad – Matejovce pre školský rok 2022/2023. 

 

Študijné odbory a počty prijímaných žiakov: 

2426 K   programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   9 žiakov 

2679 K   mechanik – mechatronik 18 žiakov 

2697 K   mechanik elektrotechnik – oblasti: 28 žiakov 

 (IT, silnoprúdová technika, spotrebná technika) 

 

Učebné odbory a počty prijímaných žiakov: 

2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika   20 žiakov 

 

Riaditeľka školy stanovuje po prerokovaní pedagogickou radou školy dňa 25.01.2022 a radou školy 

dňa 14.02.2022 podmienky pre prijatie do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2022/2023. 

 

1. Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnená prihláška 

na štúdium budú doručená riaditeľke školy do 20.marca 2022. 

2. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových predmetov (slovenský jazyk 

a literatúra a matematika) sa budú konať 2. mája 2022 a 9. mája 2022. 

3. Prijatý bez prijímacej skúšky bude: 

a) uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol  

v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra a matematika) samostatne úspešnosť 

najmenej 80% (v súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

b) uchádzač, ktorý si v prvom kole prijímacích skúšok podal prihlášku do prvého ročníka 

vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania – do učebných odborov (v súlade 

s § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.). 
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4. Uchádzač, ktorý nesplní kritérium v bode 3, bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho 

konania na základe súčtu bodov získaných za: 

a) výsledky prijímacích skúšok z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra – 

maximálne 20 bodov, 

b) výsledky prijímacích skúšok z profilového predmetu matematika – maximálne 20 bodov, 

c) celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy zo slovenského jazyka a 

literatúry (Testovanie 9-2022) – maximálne 20 bodov, 

d) celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy z matematiky (Testovanie  

9-2022) – maximálne 20 bodov, 

e) prospech v základnej škole (6. až 9. ročník) – maximálne 10 bodov 

f) ak si uchádzač o prijatie na štúdium podá obidve prihlášky na SOŠE Matejovce – 10 bodov, 

g) umiestnenie v súťažiach v SLJ – maximálne 10 bodov, 

h) umiestnenie v súťažiach v MAT – maximálne 10 bodov. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 120 bodov. 

 

Bodové hodnotenie jednotlivých častí prijímacieho konania: 

a) Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry – zadané úlohy sú bodovo ohodnotené 

podľa náročnosti. Uchádzač môže získať maximálne 20 bodov Tabuľka 1. Spôsob bodovania 

určila predmetová komisia a schválila riaditeľka školy. 

b) Prijímacie skúšky z matematiky – zadané úlohy sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. 

Uchádzač môže získať maximálne 20 bodov Tabuľka 1. Spôsob bodovania určila predmetová 

komisia a schválila riaditeľka školy. 

Z každého profilového predmetu prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra a matematika) musí 

uchádzač o štúdium získať minimálne 30% bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne. 

Uchádzač, ktorý prijímaciu skúšku vykonal neúspešne, nemôže byť prijatý na štúdium bez ohľadu na 

celkový počet získaných bodov. 

Uchádzač na základe Tabuľky 1 získa body za úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 

z matematiky. 

 

Tabuľka 1  Počet bodov za jeden profilový predmet (slovenský jazyk a literatúra, matematika) 

Body Body Body Body Body

100 20 75 15 50 10 25 5 0 0

95 19 70 14 45 9 20 4

90 18 65 13 40 8 15 3

85 17 60 12 35 7 10 2

80 16 55 11 30 6 5 1

Úspešnosť 

v %

Úspešnosť 

v %

Úspešnosť 

v %

Úspešnosť 

v %

Úspešnosť 

v %
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c) Testovanie 9-2022 – maximálny počet bodov za celoslovenské testovanie žiakov 

9. ročníka základnej školy je 20 bodov za slovenský jazyk a literatúra. Uchádzač na základe 

Tabuľky 2 získa body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

základnej školy zo slovenského jazyka a literatúry.  

 

Tabuľka 2  Počet bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ (T9-2022) 
 zo slovenského jazyka a literatúry 

 

d) Testovanie 9-2022 – maximálny počet bodov za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

základnej školy je 20 bodov za matematiku. Uchádzač na základe Tabuľky 3 získa body za 

výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy z matematiky. 

 

Tabuľka 3  Počet bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ (T9-2022) 
 z matematiky 

 

e) Prospech na základnej škole za 6. až 9. ročník – bodmi sa zohľadňuje celkový priemerný 

prospech koncoročnej klasifikácie v 6. až 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy zo 

všetkých predmetov. 

 

Tabuľka 4  Priemerný prospech dosiahnutý na základnej škole za 6. - 9. ročník 

 
f) Umiestnenie v súťažiach SJL – body za úspešnosť uchádzača v týchto súťažiach (olympiáda zo 

slovenského jazyka, Hviezdoslavov Kubín - 6. - 9. ročník ZŠ) sa pridelia na základe Tabuľky 5. 

Započítajú sa vždy body za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže a v danom 

ročníku. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za túto oblasť získať, je 10 bodov. 

 

 

 

 

100 – 90 89 – 80 79 – 70 69 – 60 59 – 50 49 – 40 39 – 30 29 – 20 19 -10 9 – 6 5 – 0

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Úspešnosť 

v %

Počet 

bodov

100 – 90 89 – 80 79 – 70 69 – 60 59 – 50 49 – 40 39 – 30 29 – 20 19 -10 9 – 6 5 – 0

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Úspešnosť 

v %

Počet 

bodov

Celkový  priemer od – do 1,00 – 1,75 1,76 – 2,20 2,21 – 2,75 2,76 – 3,20 3,21 – 3,60

Poč et bodov 10 8 6 4 2
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Tabuľka 5  Umiestnenie v súťažiach zo SJL (6. -9. ročník) ZŠ 

 
g) Umiestnenie v súťažiach MAT – body za úspešnosť uchádzača v týchto súťažiach (olympiáda z 

matematiky, Pytogoriáda - 6. - 9. ročník ZŠ) sa pridelia na základe Tabuľky 6. Započítajú sa 

vždy body za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže a v danom ročníku. 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za túto oblasť získať, je 10 bodov. 

 

Tabuľka 6  Umiestnenie v súťažiach z MAT (6. -9. ročník) ZŠ 

 

Úspešnosť vo vybraných vedomostných súťažiach musí uchádzač preukázať originálom prípadne 

kópiou diplomu alebo oficiálnej výsledkovej listiny organizátora podujatia najneskôr do 20. marca 

2022. Prosíme uchádzačov aby nezasielali diplomy za umiestnenie v súťažiach, ktoré neboli 

vyššie vymenované. Kópie diplomov z vedomostných súťaží musia byť overené riaditeľom základnej 

školy. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková 

listina, podľa celkového počtu získaných bodov s uvedením, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne 

alebo neúspešne a označením o prijatí resp. neprijatí uchádzača. 

 

2. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni), je potrebné ospravedlniť najneskôr 2. mája 2022, resp. 9. mája 

2022. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných 

uchádzačov. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne budú výsledky zaradené 

medzi výsledky neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený 

počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami. 

Umiestnenie – SJL
Počet bodov

okresné kolo krajské kolo celoštátne kolo

1. miesto 6 9 10

2. miesto 5 8 10

3. miesto 4 7 10

úspešný  riešiteľ 2 6 9

Umiestnenie – MAT
Počet bodov

okresné kolo krajské kolo celoštátne kolo

1. miesto 6 9 10

2. miesto 5 8 10

3. miesto 4 7 10

úspešný  riešiteľ 2 6 9
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3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou 

príslušné potvrdenie od lekára. 

 

4. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v 

tomto poradí: 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) dosiahol lepšie výsledky na prijímacích skúškach, 

c) dosiahol lepší celkový výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy 

2022 (testovanie 9-2022), 

d) dosiahol lepší priemerný prospech na základnej škole za 6. až 8. ročník a prvý polrok  

9. ročníka. 

 

5. Riaditeľka školy do 18. mája 2022 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania. 

 

6. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 

18.mája 2022 vo vestibule školy a na webe strednej odbornej školy elektrotechnickej 

www.sosematej.sk.  Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka 

(meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený. 

 

7.  Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí škole prijatie na vzdelávanie. 

 

8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača o 

štúdium odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Na adresu SOŠE, Hlavná 

1400/1, 059 51  Matejovce. Riaditeľka školy doručí všetky odvolania na Úrad samosprávneho 

kraja v Prešove. 

 

 

Poprad, 25. februára 2022 

 

 

   Ing. Anna Lorencovičová 

         riaditeľka školy 

 

 


