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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB 
LASKOMERSKÉHO  3,    977  46   B R E Z N O 

 
 

KRITÉRIÁ  PRE  PRIJÍMACIE  SKÚŠKY  DO 1. ROČNÍKA 
 NA   ŠKOLSKÝ  ROK   2018/2019 

 

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne v zmysle zákona NR SR 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky na Strednej odbornej školy techniky a služieb 

v Brezne sa budú konať 14. mája 2018   (pondelok) a 17. mája 2018 (štvrtok) v budove 

Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne. 

Podľa §64 odst.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú profilové predmety na prijímacie skúšky   na 

SOŠ techniky a služieb v Brezne – slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 

Podľa §64 odst. 3 a §65 odst. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom Banskobystrického samosprávneho kraja, 

SOŠ techniky a služieb prijme do 1.ročníka  135  žiakov a to pre: 

 

Študijný / učebný odbor 
Dĺžka 

štúdia 

Vyuč. 

jazyk 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

2381 M  strojárstvo 4 SJ 12 
1 

2682 K  mechanik počítačových sietí     4 SJ 19 

2423 H  nástrojár 3 SJ 8 

2 

6460 H  predavač  3 SJ 15 

6489 H  hostinský, hostinská                   3 SJ 15 

3355 H stolár  3 SJ 8 

6475 H technicko-administratívny pracovník 3 SJ 8 

2464 H strojný mechanik 3 SJ 8 

3178 F  výroba konfekcie 2 SJ 15 

2 2478 F  strojárska výroba      2 SJ 15 

2478 F strojárska výroba – elokov. pracovisko   2 SJ 12 

SPOLU 135 5 

 

 
A.  KRITÉRIÁ  PRE  PRIJATIE  UCHÁDZAČOV PRE 4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY                                          

NA ZÁKLADE  PRIJÍMACÍCH  SKÚŠOK 

 

 Podľa §65 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade je 

stanovené kritérium pre prijatie uchádzačov pre školský rok 2018/2019 pre žiakov, ktorí 

končia štúdium na základných školách v školskom roku 2017/2018 na základe výsledkov 

prijímacej skúšky pre 4-ročné študijné odbory  na SOŠ techniky a služieb v Brezne až do 

naplnenia stanoveného plánu výkonov: 

        -  rozhoduje výsledok prijímacej skúšky, 

-  rozhoduje priemerný prospech na konci ôsmeho ročníka a v 1. polroku deviateho  

   ročníka, 
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-  rozhoduje výsledok z TESTOVANIA  9  zo slovenského jazyka a literatúry   

   a z matematiky. 

                    

 
KRITÉRIUM   PRIJATIA 

 

Poradie rozhodujúce pre prijatie uchádzača je stanovené na základe celkového počtu 

pridelených bodov. Tento je tvorený súčtom  bodov z prijímacích skúšok z matematiky a 

slovenského jazyka a literatúry, ďalej bodov získaných za priemerný prospech na konci 

ôsmeho ročníka a v 1. polroku deviateho ročníka a 50% získaného počtu bodov  z 

TESTOVANIA 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 

 

Podľa § 65 odst. 5 zákona  č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je stanovené kritérium prijatia uchádzačov bez    

prijímacích skúšok pre 4-ročné študijné odbory  pre  žiakov, ktorí  v TESTOVANÍ  9  

dosiahli v každom predmete  samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

 
 

POMOCNÉ  KRITÉRIÁ  PRI  ROVNOSTI  BODOV 
 

Pri rovnosti bodov jednotlivých uchádzačov sa zohľadnia nasledujúce pomocné kritéria: 

 Zmenená pracovná schopnosť. 

 Úspešní riešitelia predmetových olympiád a súťaží. 

 Lepšia priemerná známka z  matematiky za 8. ročník a 1.polrok 9. ročníka                   

na základnej škole. 

 Väčší počet dosiahnutých bodov z prijímacích skúšok. 

 Väčší počet bodov z  TESTOVANIA 9 z matematiky. 

       

 
3-ROČNÉ A 2-ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY 

 

Podľa §65 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade je 

stanovené jediné kritérium pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky pre školský rok 

2018/2019 pre žiakov, ktorí končia štúdium na základných školách v školskom roku 

2017/2018 pre všetky 3-ročné učebné odbory na SOŠ techniky a služieb v Brezne až do 

naplnenia stanoveného plánu výkonov: 

-  rozhoduje priemerný prospech na konci ôsmeho ročníka a v 1. polroku deviateho  

   ročníka, 

-  rozhoduje výsledok z TESTOVANIA  9  zo slovenského jazyka a literatúry   

          a z matematiky.                    

  

 

Podľa §65 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade je 

stanovené jediné kritérium pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky pre školský rok 

2018/2019 pre žiakov, ktorí končia štúdium na základných školách v školskom roku 

2017/2018 pre všetky 2-ročné učebné odbory na SOŠ techniky a služieb v Brezne až do 

naplnenia stanoveného plánu výkonov: 

- prijímacieho konania sa môžu zúčastniť na základe platnej prihlášky žiaci, ktorí      

ukončili  ZŠ v nižšom ako 9. ročníku (úspešne aspoň 6. ročník), alebo deviaty ročník 

neukončili úspešne.    
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B.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 

 Riaditeľka SOŠ techniky a služieb v Brezne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky 

najneskôr 5 dní  pred termínom ich konania. 

 

 Uchádzačovi, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích 

skúškach v  riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín najneskôr v 

poslednom týždni augusta. 
 

 Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným 

kódom, ktorý im bude pridelený a zákonnému zástupcovi uchádzača oznámený 

písomne.  

 

 Doklady o súťažiach a predmetových olympiádach (kópie overené riaditeľom ZŠ)  

pripoja uchádzači k prihláške alebo prinesú a odovzdajú ich v kancelárii školy. Tieto 

ostávajú na archiváciu v škole. 

 

 Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu 

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Škola vykoná zápis prijatých 

uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, na základe 

zápisného lístka, ktorý vydá príslušná ZŠ. 

 

 Uchádzač neodkladne informuje školu o jeho zápise na inú strednú školu. 

 

 Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne 

konanie  o zrušení rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ponúkne uvoľnené 

miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacích skúšok. 

 

 Ak sa uchádzač nezapíše,  rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na   

SOŠ techniky a služieb v Brezne, je neplatné. 

 

 Zákonný zástupca môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača na 

štúdium prostredníctvom riaditeľa školy, na ktorej konal prijímacie skúšky do 5 dní od 

doručenia rozhodnutia.  

 

 Informáciu o konaní resp. nekonaní druhého kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľka 

školy do 6. júna 2018 na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej stránke 

www.ssbrezno.edupage.org. 

 

 V prípade konania sa druhého kola prijímacích skúšok sa jeho termín stanovuje na 

v utorok 19. júna 2018,  v budove SOŠ techniky a služieb v Brezne. 

 

 Pre druhé kolo prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá, ako pre prvé kolo. 

 

 

 

PaedDr. Danka Kubušová 

        riaditeľka školy 

http://www.ssbrezno.edupage.org/
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Príloha ku kritériám pre prijímacie skúšky  

do 1. ročníka na šk. r. 2018/2019 

 

 Priemerný prospech na základnej škole  na konci ôsmeho a  v 1.polroku 
deviateho ročníka : 

 
maximum 100 bodov 

Prospech Body Prospech Body 

1,00 – 1,60 100 2,61 – 2,90 50 

1,61 - 1,80 90 2,91 – 3,10 40 

1,81 – 2,10 80 3,11 – 3,30 30 

2,11 - 2,30 70 3,31 – 3,50 20 

2,31 – 2,60 60 3,51 a viac 10 

 

 

 Celoslovenské Testovanie 9  žiakov deviatych ročníkov v predmete slovenský 
jazyk a literatúra a matematika. 

 

      V rámci celoslovenského testovania z profilujúcich predmetov  SJL a MAT 

uznávame  žiakom 50%  získaného počtu  dosiahnutých bodov,  ktoré sú uvedené na 

prihláške a potvrdené základnou školou. 

Testovanie 9 SJL 50%      maximum 50 bodov 

Testovanie 9 MAT 50%      maximum 50 bodov 

 

 Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 
 

V rámci prijímacích skúšok maximálny počet dosiahnutých bodov: 

Slovenský jazyk a literatúra      maximum 100 bodov 

Matematika        maximum 100 bodov 

 

 

SPOLU :                                         400 bodov 

 

Bonusové body za umiestnenie v súťažiach a predmetových olympiádach (okresné, krajské 

a celoslovenské kolá) v profilových predmetoch, ktoré nepočítame do základu ale priamo 

k bodovému zisku jednotlivých žiakov – za každú súťaž 10 bodov. 

 

Podmienkou prijatia je celkový zisk 30 %  z možných bodov – t.j. 120 bodov 

 
 


