číslo školy : 653201
OZNÁMENIE RIADITEĽA č. 02 /2017
Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto podľa § 69 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

určuje
kritéria pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 2017/2018 na nadstavbové štúdium – denná forma, kde budeme
prijímať uchádzačov v týchto študijných odboroch :

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
V školskom roku 2017/2018 na nadstavbové štúdium – denná forma, kde budeme prijímať uchádzačov v týchto
študijných odboroch :
Kód odboru
názov odboru
počet žiakov
trieda
2414 L 01
strojárstvo – výroba, montáž a oprava
20
0,70
prístrojov, strojov a zariadení
6476 L
technicko – ekonomický pracovník
10
0,30
Termín prijímacieho konania - I. termín dňa 22. jún 2017 (štvrtok)

II. termín dňa 24. august 2017 (štvrtok)

II. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA
K r i t é r i a pre prijatie bez prijímacej skúšky uchádzačov do 1. ročníka v nadstavbovom štúdiu - denná forma
pre školský rok 2017/2018 :
1. Uchádzači nadstavbového štúdia, denná forma budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe týchto podmienok :
- vyplnenú prihlášku na nadstavbové štúdium uchádzač odovzdá v prvom termíne do 31. mája 2017,
alebo v druhom termíne do 31. júla 2017,
- uchádzač má úspešne ukončené štúdium v príbuznom učebnom odbore záverečnou skúškou,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať daný študijný odbor.
2. V prípade, že na daný študijný odbor sa prihlási viac uchádzačov ako je plán výkonov, celkové poradie prijatia sa určí
na základe týchto pomocných kritérií :
a) lepšia výsledná priemerná známka z výročného vysvedčenia za 2. ročník príbuzného učebného odboru,
b) lepší výsledný priemer známok z profilových predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika za 2. ročník
príbuzného učebného odboru.
3. V školskom roku 2017/2018 bude prijatých 20 uchádzačov v nadstavbovom štúdium, denná forma v študijnom odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, ktorí sa podľa daných kritérií
umiestnili na 1. – 20. mieste vrátane.
4. V školskom roku 2017/2018 bude prijatých 10 uchádzačov v nadstavbovom štúdium, denná forma v študijnom odbore 6476 L technicko – ekonomický pracovník, ktorí sa podľa daných kritérií umiestnili na 1. – 10. mieste vrátane.
5. Ak po zápise nebude naplnený stanovený počet uchádzačov o nadstavbové štúdium, denná forma podľa plánu výkonov pre školský rok 2017/2018 riaditeľ školy príjme uchádzačov, ktorí sa umiestnili na nižších miestach pod plánovaným počtom žiakov.

III. VŠEOBECNÉ POKYNY
- riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na www.souknm.sk a výveske
školy do 3 dní od termínu prijímacieho konania,
- kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 boli prerokované v pedagogickej rade 12. 05. 2017.
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 platia od 01. 06. 2017.
Mgr. Ing. Ondrej Holienčík
riaditeľ školy

Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón
041 421 2213
041 4254700

Bankové spojenie
IČO
Štátna pokladnica
17053722
SK91 8180 0000 0070 0048 0392
SK31 8180 0000 0070 0048 0405

E-mail
sossknm@za.psg.sk

Internet
www.souknm.sk

