Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov
9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka
SOŠ Ostrovského 1, Košice
pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka školy v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a
hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom
roku 2019/2020 z 29.apríla 2020 určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka.

A) Termíny podania prihlášok
1. kolo – uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať prihlášku
na štúdium prostredníctvom riaditeľa základnej školy v termíne do 19. mája 2020
v nasledujúcich odboroch našej školy:

ŠTUDIJNÉ ODBORY
kód odboru
2559 M
2561 M
2573 M
2571 K
2682 K
3447 K
3658 K

stanovený počet
prijatých žiakov

názov odboru
inteligentné technológie
(experimentálne overovanie) (chlapci + dievčatá)
informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá)
programovanie digitálnych technológií
(experimentálne overovanie) (chlapci + dievčatá)
správca inteligentných a digitálnych systémov
(experimentálne overovanie) (chlapci + dievčatá)
mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá)
grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá)
mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci)

25
75
25
25
9
12
9

1. Ak v 1. kole prijímacieho konania počet prijatých uchádzačov, ktorí doručili záväzné
potvrdenie o nastúpení na štúdium nedosiahne stanovený počet, riaditeľka školy po
prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo na
nenaplnený počet miest a toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 15. júna 2020.
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční od 15. júna 2020 do 23. júna 2020.
2. V prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným minimálnym počtom
žiakov, vedenie školy odbor neotvorí.
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B) Podmienky prijatia na štúdium
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie) a predloženie
vysvedčenia prvý deň školského roka 2020/2021.
2. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača – na prihláške na štúdium sa nevyžaduje potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti.
4. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov
(plán prijatých).
5. V prípade uchádzača so ŠVVP je nutné, aby sa jeho zákonný zástupca vopred (pred
podaním prihlášky) oboznámil s „ Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami“ – viď internetová stránka školy – sekcia Pre uchádzačov
o štúdium, bod Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021, príloha 1. Zákonný zástupca
uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške na štúdium aktuálnu správu (platnosť 2 roky)o
psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení.
Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania budú zohľadňované nasledovné ukazovatele:
1. Študijné výsledky v povinných, profilových a doplnkových predmetoch
2. Prospech
3. Predmetová olympiáda a súťaže

C) Kritériá prijímacieho konania
1. Zohľadnenie študijných výsledkov
Za prospech v základnej škole budú prideľované preferenčné body podľa známok
z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník, okrem známky
5-nedostatočný, nasledovne:
1.1 Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.
• Slovenský jazyk a literatúra
• Matematika ,
maximálne 180 bodov.
1.2 Profilové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.
Prvý profilový predmet: Fyzika,
maximálne 54 bodov.
1.3 Doplnkové predmety
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.
Prvý doplnkový predmet: Anglický jazyk ,
maximálne 36 bodov.
2. Prospech
Ak žiak dosiahol v 8.,7. a 6. ročníku stupeň 1-výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok,
maximálne 15 bodov.
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3. Ďalšie kritériá
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu
(0;100) bodov.
3.1 Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil
na 1. až 5. mieste v krajskom alebo okresnom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku
v olympiádach zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka (anglického alebo
nemeckého)dejepisu, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie alebo technickej
olympiáde a Pytagoriáde vyhlásených MŠVVaŠ SR.
V rámci jednej olympiády sa započítava nasledovný počet bodov:
umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

krajské kolo
50 bodov
40 bodov
30 bodov
20 bodov
20 bodov

okresné kolo
20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
5 bodov

Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých predmetových olympiádach, započítajú sa mu
najvyššie ohodnotené tak, že môže získať maximálne 100 bodov.
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť
fotokópiu diplomu k prihláške.
3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Za účasť na celonárodných a medzinárodných súťažiach - matematických, fyzikálnych,
technických, informatických a cudzích jazykov sa započítava do celkového hodnotenia
maximálne 100 bodov.
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť
fotokópiu diplomu k prihláške.
Spolu môže uchádzač získať maximálne 485 bodov.
1
2
3

študijné výsledky (8. a 9. ročník ZŠ)
prospech
výsledky v olympiádach a súťažiach
(8. a 9. ročník ZŠ)

270 bodov
15 bodov
200 bodov

Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacieho konania, ak získal 0 bodov.
4. Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia. Uchádzačom
s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:
a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) nižšie poradové číslo získa uchádzač, ktorý má väčší počet bodov za bod č.3 Ďalšie
kritériá,
c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu (fyziky).
3

5. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania.
6. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle
školy www.ostrovskeho.sk podľa výsledkov prijímacieho konania.
7. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí resp.
neprijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačivá prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
8. Do 4. júna 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ktorý bol prijatý
na štúdium, doručí strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na
štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia. Nedoručenie záväzného potvrdenia o nastúpení
alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole a rozhodnutie,
ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné.
9. Riaditeľka strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle školy www.ostrovskeho.sk.
10. Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania,
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
11. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy
a vzdelávania najneskôr do 31. augusta 2020.
12. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
Kritériá a podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy
dňa 5. mája 2020.

Ing. Elena Tibenská
riaditeľka školy
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