KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V
ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
I.

Všeobecné ustanovenia

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona NR SR č.324/2012 Z.z., ktorým
sa mení dopĺňa zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách,
stanovujem kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:
Pre školský rok 2016/2017 prijímame do prvého ročníka:
 absolventov 9. ročníka základnej školy,
 absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia
V školskom roku 2016/2017 otvárame 4 triedy denného štúdia s plánovaným počtom prijatých žiakov
(plán výkonov) podľa nasledujúcej tabuľky:

kód
2433 H
3447 K
2682 K
2426 K

II.

Študijný odbor
názov

POČET
tried
žiakov
1
31
1
31
1
31
1
31

obrábač kovov
grafik digitálnych médií
mechanik počítačových sietí
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Kritériá na prijatie

Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na SOŠT, Ul.
Kukučínova 483/12, Poprad najneskôr do 25. apríla 2016.
1. UČEBNÉ ODBORY
Na učebné odbory budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné
ukončenie 9. ročníka ZŠ a hodnotenie zo správania veľmi dobré, prípadne uspokojivé.
2. ŠTUDIJNÉ ODBORY
a. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní, dosiahli
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.




b. Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 9.05.2016 (na prihláške uvedený prvý termín﴿
a 12.05.2016 (na prihláške uvedený druhý termín﴿ z predmetov:
slovenský jazyk a literatúra
matematika

Hodnotenie prijímacích skúšok:
Úspešnosť v %:
Počet bodov za jeden
predmet:

100%-85% do 70% do 50%
20

15

10

do 40%
8

do 30 %
6

menej ako
30%
0

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok - žiak musí získať v každom predmete
minimálne 6 bodov.

Ďalšie kritériá
a. Celkový priemerný prospech v 7. a 8. ročníku na vysvedčení za 2. polrok a 9. ročníku na vysvedčení
za 1. polrok bez výchov podľa nasledujúcej tabuľky:
a﴿ Priemerný prospech z predmetov
Priemer do:
1,00 - 1,30
Počet bodov za celkový priemerný
40
prospech:

1,50

2,00 2,2,50

37

35

3,00

30

3,50

15

10

b﴿ Úspešnosť v NT T9 - 2016 (slovenský jazyk a literatúra, matematika) maximálne 20 bodov za každý
predmet podľa nasledujúcej tabuľky:
Úspešnosť v %: 100%85%
Počet bodov
20
za jeden predmet:

do 80% do 70%
18

do 60%

16

14

do 50%

12

do 40%

10

do 30%

6

c﴿ Výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach počas 7., 8. a 9. ročníka (resp. tercia, kvarta) –
maximálne 10 bodov podľa nasledujúcej tabuľky:
Kolo súťaže:
Okresné:
d﴿

1. miesto
10

2. miesto
8

úspešný riešiteľ
4

3. miesto
6

Výsledky v športových súťažiach počas 8. a 9. ročníka (resp. tercia, kvarta)
maximálne 5 bodov podľa nasledujúcej tabuľky:
Kolo súťaže:
Okresné:

1. miesto
5

2. miesto
3

3. miesto
1

e) Uchádzač získava 5 bodov, ak navštevoval na základnej škole triedu s rozšíreným vyučovaním cudzieho
jazyka, prípadne matematiky a prírodovedných predmetov.
f)

Ak si uchádzač podá obidve prihlášky na SOŠT Poprad získava bonus 20 bodov.

Za zníženú známku zo správania:
2. stupeň sa odpočíta 10 bodov,
3. stupeň sa odpočíta 20 bodov,
4. stupeň žiak nebude prijatý.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač o štúdium získať je 160.

g)

III.

Spoločné ustanovenia
a. Uchádzači o štúdium na SOŠT Poprad budú zoradení od najvyššieho počtu bodov, ktoré
získali.
b. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude na
uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber
takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe zoradenia podľa počtu dosiahnutých bodov.
c. V prípade rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov: výsledky prijímacích skúšok,
priemerný prospech z profilových predmetov (SJL a MAT) v 1. polroku 9. ročníka.

IV.

Záverečné ustanovenia
a. Zoznamy prijatých uchádzačov pre všetky študijné odbory budú zverejnené na hlavnom vchode
budovy školy a na stránke školy (www.sostpoprad.sk)
1. termín (9.05.2016)
10. mája 2016 do 10.00 h.
2. termín (12.05.2016)
13. mája 2016 do 10.00 h.
b. Zápis prijatých uchádzačov bude 19.5.2016 od 7.30 h. do 15.30 h. Uskutoční sa v budove
Strednej odbornej školy technickej, Ul. Kukučínova 483/12, Poprad.

V Poprade 11. februára 2016

Mgr. Beáta Bodišová
riaditeľka SOŠT

