číslo školy : 653201

Oznámenie riaditeľa č. 1/2018
Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle
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
1. V školskom roku 2018/2019 budeme prijímať na študijné a učebné odbory s počtom žiakov
na triedu:
A. ŠTUDIJNÉ ODBORY
počet
kód odboru, názov odboru
trieda
PS pred.
žiakov
2411 K mechanik nastavovač
7
0,5
SJL, MAT
2413 K mechanik strojov a zariadení
9
0,5
SJL, MAT
2679 K mechanik – mechatronik
12
0,4
SJL, MAT
2682 K mechanik počítačových sietí
10
0,4
SJL, MAT
2697 K mechanik elektrotechnik
10
0,3
SJL, MAT
Vysvetlivka: Prijímacia skúška z predmetu (SJL- Slovenský jazyk a literatúra, MAT – matematika)
B. UČEBNÉ ODBORY
kód odboru, názov odboru
2433 H
2464 H
3678 H
2488 H
6475 H

obrábač kovov
strojný mechanik
inštalatér
mechanik špecialista automobilovej výroby
technicko – administratívny pracovník

počet
žiakov

trieda

20

1

11
17

0,7
1

C. UČEBNÝ ODBOR (2. ročný učebný odbor s osobitne upravenými učebnými osnovami)
kód odboru, názov odboru
4572 F poľnohospodárska výroba

počet
žiakov
17

trieda
1

- 22. V školskom roku 2018/2019 budeme prijímať na študijné a učebné odbory, v ktorých sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania s počtom žiakov
na triedu :
A. ŠTUDIJNÉ ODBORY
kód odboru, názov odboru

počet
žiakov
24

trieda

počet
žiakov
6

trieda

PS pred.

2411 K mechanik nastavovač
1
SJL, MAT
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a
10
0,3
SJL, MAT
zariadení
2679 K mechanik – mechatronik
8
0,3
SJL, MAT
Vysvetlivka: Prijímacia skúška z predmetu (SJL- Slovenský jazyk a literatúra, MAT – matematika)
B. UČEBNÉ ODBORY
kód odboru, názov odboru
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

0,3

3. Termíny 1. kola prijímacích skúšok sa budú konať:
I. termín dňa 14. mája 2018 (pondelok)
II. termín dňa 17. mája 2018 (štvrtok).
4. Termín 2. kola prijímacích skúšok sa bude konať:
dňa 19. júna 2018 ( utorok).

II. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA
1. Uchádzači, ktorí v Testovaní 9 dosiali úspešnosť najmenej 90 % vrátane z predmetu Vyučovací jazyk a Matematika budú prijatí bez prijímacích skúšok.
2. Uchádzači, ktorí podávajú prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom
odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania, musia pripojiť k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka
v systéme duálneho vzdelávania od organizácie, pre ktorú sa žiak bude pripravovať.
3. ŠTUDIJNÉ ODBORY :
A. Uchádzači budú prijatí na základe celkového počtu získaných bodov v prijímacom konaní
v súlade so schváleným plánom počtu tried a žiakov a sú zdravotne spôsobili študovať daný
študijný odbor.
B.

Poradie uchádzačov sa určí na základe celkového počtu získaných bodov :
 za prijímaciu skúšku z Vyučovacieho jazyka, Matematiky,
 za priemer známok za 8. ročník (2. polrok), 9. ročník (1. polrok) ZŠ,
 za Testovanie 9 z Vyučovacieho jazyka a Matematiky,
 pre uchádzačov podľa bodu I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA – bod 2. A
za overenie odbornej spôsobilosti od organizácie, pre ktorú sa žiak bude
pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
Každému žiakovi bude pridelený zodpovedajúci celkový počet bodov a tým bude stanovené
poradie uchádzačov.
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Prijímacia skúška
Prijímacia skúška bude z vedomostného testu z Vyučovacieho jazyka a Matematiky. Obsah
skúšky bude vychádzať z rozsahu učiva na základnej škole. Doba na vypracovanie vedomostného testu je 60 minút. Uchádzač vyhovel prijímacej skúške z Vyučovacieho jazyka a Matematiky ak dosiahol aspoň 11 bodov vrátane z každého predmetu.
Hodnotenie prijímacej skúšky
 z Vyučovacieho jazyka – maximálny počet 60 bodov, minimálny počet 11 bodov
(10 a menej bodov nevyhovel)
 z Matematiky – maximálny počet 60 bodov, minimálny počet 11 bodov
(10 a menej bodov nevyhovel)
 spolu maximálny počet získaných 120 bodov

D.

Študijné výsledky zo ZŠ :
Výsledný priemer známok z predmetov Vyučovací jazyk, Matematika, Fyzika, Biológia,
Cudzí jazyk, Chémia, Dejepis a Zemepis v príslušnom ročníku, t. j. v 8. ročníku (2. polrok)
a v 9. ročníku (1. polrok) bude pridelený nasledovný počet bodov :




E.

priemer
pridelený
priemer
pridelený
známok
počet bodov
známok
počet bodov
1,00 – 1,50
60
2,91 – 3,00
30
1,51 – 1,80
57
3,01 – 3,10
27
1,81 – 2,00
54
3,11 – 3,20
24
2,01 – 2,30
51
3,21 – 3,30
21
2,31 – 2,40
48
3,31 – 3,40
18
2,41 – 2,50
45
3,41 – 3,50
15
2,51 – 2,60
42
3,51 – 3,60
12
2,61 – 2,70
39
3,61 – 3,70
9
2,71 – 2,80
36
3,71 – 3,80
6
2,81 – 2,90
33
3,81 a viac
3
priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov
priemer známok za 9. ročník (prvý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov
spolu maximálny počet získaných 120 bodov

Výsledky z Testovania 9 zo ZŠ
Za získaný počet percent z Vyučovacieho jazyka a Matematiky bude pridelený počet bodov
takto:
počet %





počet bodov

počet %

počet bodov

100 - 90
60
49 – 40
10
89 – 80
50
39 – 30
5
79 – 70
40
29 – 20
3
69 – 60
30
19 – 0
0
59 – 50
20
z Vyučovacieho jazyka - maximálny počet 60 bodov
z Matematiky – maximálny počet 60 bodov
výsledky Testovanie 9 spolu - maximálny získaný počet 120 bodov.
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Overenie odbornej spôsobilosti
Organizácia, pre ktorú sa bude žiak pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na základe
overenia odbornej spôsobilosti pridelí uchádzačovi o vzdelávanie maximálne 120 bodov.

G.

V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu v celkovom poradí rovnaký počet bodov rozhodujú
pri prijímaní uchádzačov pomocné kritériá v poradí :
 zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške), pričom ZPS nie je
v rozpore s požiadavkami daného študijného odboru,
 lepšie výsledky z prijímacej skúšky,
 lepšie výsledky Testovanie 9 zo ZŠ,
 priemerný prospech z predmetov Vyučovací jazyk, Matematika z 9. roč. (1. polrok) ZŠ,
 riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie v predmete Matematika a Fyzika.

H.

Celkový počet prijatých žiakov v jednotlivých študijných odboroch bude do výšky plánu
výkonov uvedeného v bode I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - bod 1. A.

I.

Celkový počet prijatých žiakov v jednotlivých študijných odboroch, v ktorých sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania bude do výšky plánu
výkonov uvedeného v bode I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - bod 2. A.

4. UČEBNÉ ODBORY
A. Na všetky učebné odbory budeme prijímať žiakov bez prijímacích skúšok.
B. Bez prijímacej skúšky budú prijatí všetci uchádzači, ktorí prejavili záujem o zvolený učebný
odbor, ak ich počet nebude väčší, ako je určený počet, ktorý môžeme prijať do 1. ročníka a sú
zdravotne spôsobili študovať daný učebný odbor.
C. V prípade väčšieho počtu uchádzačov, ako je určený počet ktorých môžeme prijať do 1. ročníka, poradie určíme podľa:

študijných výsledkov zo ZŠ. Platí pre uchádzačov podľa bodu I. VŠEOBECNÉ
USTANOVENIA – bod 1. B.
 študijných výsledkov zo ZŠ a výsledkov získaných z overenia odbornej spôsobilosti
od organizácie, pre ktorú sa žiak bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania. Platí
pre uchádzačov podľa bodu I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA – bod 2. B
Každému žiakovi bude pridelený zodpovedajúci celkový počet bodov a tým bude stanovené
poradie uchádzačov.
D.

Študijné výsledky zo ZŠ :
Za výsledný priemer známok z predmetov Vyučovací jazyk, Matematika, Fyzika, Biológia,
Cudzí jazyk, Chémia, Dejepis a Zemepis v príslušnom ročníku, t. j. v 8. ročníku (2. polrok)
a v 9. ročníku (1. polrok) bude pridelený nasledovný počet bodov :
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priemer
pridelený
priemer
pridelený
známok
počet bodov
známok
počet bodov
1,00 – 1,50
60
2,91 – 3,00
30
1,51 – 1,80
57
3,01 – 3,10
27
1,81 – 2,00
54
3,11 – 3,20
24
2,01 – 2,30
51
3,21 – 3,30
21
2,31 – 2,40
48
3,31 – 3,40
18
2,41 – 2,50
45
3,41 – 3,50
15
2,51 – 2,60
42
3,51 – 3,60
12
2,61 – 2,70
39
3,61 – 3,70
9
2,71 – 2,80
36
3,71 – 3,80
6
2,81 – 2,90
33
3,81 a viac
3
priemer známok za 8. ročník (druhý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov
priemer známok za 9. ročník (prvý polrok) ZŠ – maximálny počet 60 bodov
spolu maximálny počet získaných 120 bodov

E.

Overenie odbornej spôsobilosti
Organizácia, pre ktorú sa bude žiak pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na základe
overenia odbornej spôsobilosti pridelí uchádzačovi o vzdelávanie maximálne 120 bodov.

F.

V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu v celkovom poradí rovnaký počet bodov
rozhodujú pri prijímaní uchádzačov pomocné kritériá v poradí :
 zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške), pričom ZPS nie je
v rozpore s požiadavkami daného učebného odboru,
 lepšie výsledky Testovanie 9 zo ZŠ,
 priemerný prospech z predmetov Vyučovací jazyk, Matematika z 9. ročníka (1. polrok)
ZŠ,
 riešiteľ olympiády a súťaží na úrovni okresu a vyššie v predmete Matematika a Fyzika.
Celkový počet prijatých žiakov v jednotlivých učebných odboroch bude do výšky plánu
výkonov v uvedeného v bode I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - bod 1. B.
Celkový počet prijatých žiakov v jednotlivých učebných odboroch, v ktorých sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania bude do výšky plánu
výkonov v uvedeného v bode I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - bod 2. B.

G.
H.

4. UČEBNÝ ODBOR - 2. ročný učebný odbor s osobitne upravenými učebnými osnovami
A. Na dvojročný učebný odbory budeme prijímať žiakov bez prijímacích skúšok.
B. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači do 1. ročníka, ktorí neukončili vzdelávací
program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne a sú
zdravotne spôsobili študovať daný učebný odbor.
C. V prípade, že na daný učebný odbor sa prihlási viac uchádzačov ako môžeme prijať na plán
výkonov, celkové poradie uchádzačov sa určí na základe týchto kritérií :
 zmenená pracovná schopnosť (rozhodnutie priložené k prihláške), pričom ZPS nie je
v rozpore s požiadavkami daného učebného odboru,
 lepšia výsledná priemerná známka študijných výsledkov zo 7. ročníka ZŠ bez výchov,
 lepšia výsledná priemerná známka študijných výsledkov zo 6. ročníka ZŠ bez výchov.
D. Celkový počet prijatých žiakov v dvojročnom učebnom odbore bude do výšky plánu výkonov
uvedený v bode I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA - bod 1. C.
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III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
A. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený
v rozhodnutí o prijatí.
B. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí a voľné
miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa bodového poradia.
C. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na web stránke
a výveske školy do 3 dní od termínu prijímacieho konania.
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 platia od 01. 04. 2018
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019 pre netalentové odbory boli
prerokované v pedagogickej rade 26. 01. 2018.

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík
riaditeľ školy

