
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, 

Športová 675,   916 01    S T A R Á   T U R Á 
 

 

Kritériá prijímania uchádzačov na štúdium v SOŠ Stará Turá  

v školskom roku 2022/2023 
 

 

Riaditeľ SOŠ Stará Turá v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní na 

pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania 

nasledovne: 

 

 

1.  Schválený počet žiakov, ktorých možno prijať, v súlade s rozhodnutím   

Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

študijné odbory:  

 

2561 M  informačné a sieťové technológie – 20  žiakov   

2675 M  elektrotechnika  – 7  žiakov 

2682 K   mechanik počítačových sietí – 7  žiakov 

2411 K   mechanik nastavovač – 12  žiakov 

2697 K   mechanik elektrotechnik – 8 žiakov 

2571 K   správca inteligentných a digitálnych systémov – 9 žiakov  

3447 K   grafik digitálnych médií – 9 žiakov  

 

Vo všetkých odboroch je možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Prijímacie konanie 

v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 

vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie 

a s ktorým má SOŠ Stará Turá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE 

a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium. 

 

2.   Profilové predmety prijímacej skúšky:  –  slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

 –  matematika (MAT) 

 

3.   Termíny konania prijímacích skúšok: 

–   I. termín: 2. máj 2022  –  pondelok 

–  II. termín: 9. máj 2022  –  pondelok 

 
 

4.  Prijímacia skúška 

 Prijímaciu skúšku vykonajú: 

Všetci žiaci, ktorí podajú prihlášku do študijného odboru SOŠ Stará Turá. 

Žiaci, ktorí získajú min. 80% zo slovenského jazyka a min. 80% z matematiky na Testovaní 9 

nemusia robiť prijímaciu skúšku, pričom sa im za ňu započíta plný počet bodov. 

 

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 



individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom žiaka nasledovné 

doklady: 

a) písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy 

pre školský rok 2022/2023, 

b) individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 

vzdelávaný na ZŠ,  

c) aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej 

skúške (dlhší čas na vypracovanie, namiesto diktátu textovú doplňovačku v počítači a podobne). 

 

5.  Bodové hodnotenie 

5.1 Bodové hodnotenie za prospech v prvom polroku deviateho ročníka vo všetkých  

      klasifikovaných predmetoch:  

      Maximálny počet bodov je 100 za priemerný prospech 1,00. Za každú dvojku sa odpočítajú  

3 body, za každú trojku 6 bodov, za každú štvorku 9 bodov, za každú päťku 12 bodov. 

 

      5.2. Bodové hodnotenie za Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej    

             školy: 

       Priemerná percentuálna úspešnosť žiaka v testoch zo SJL a MAT = počet bodov. 

       (napr. ak žiak získa 70 % zo SJ a 50 % z MAT, dosiahne priemernú percentuálnu úspešnosť        

       60 %, čo je 60 bodov za Testovanie 9-2022). 

 

5.3  Uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil Celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka      

       základnej školy (Testovanie 9-2022), napríklad preto že je Slovákom žijúcim v zahraničí, 

       alebo s iných dôvodov  sa počet  bodov získaných za prijímacie skúšky započíta dvakrát. 

 

5.4 Bodové hodnotenie súťaží v profilových predmetoch:  – okresné kolo 5 bodov 

 – krajské kolo a vyššie 10 bodov 

 

5.5 Bodové hodnotenie prijímacích skúšok 

–  žiak môže získať na prijímacej skúške max. 100 bodov (50 bodov zo SJL a 50 bodov 

z MAT). Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak dosiahne min. 20 bodov z možných 

100 bodov. 

 

 

 

6. Na základe počtu získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov v jednotlivých 

odboroch.   

Prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu 

prijímaných žiakov, pričom prednosť budú mať žiaci, ktorí budú vzdelávaní v systéme duálneho 

vzdelávania a budú mať podpísanú učebnú zmluvu s konkrétnym zamestnávateľom so 

zmluvným vzťahom so školou. 

Podmienkou prijatia žiaka je získanie vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona 

aj ustanovenie § 62 ods. 6 školského zákona - nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak 

úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy (9. ročník) alebo úspešným absolvovaním prvého 

ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa 

prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého 



ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo 

absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je tiež, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy a splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor určené základnými 

pedagogickými dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na 

strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. 

 

Pri  rovnosti bodov rozhoduje o poradí : 

6.1  ZPS uchádzača, ktorý je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom študijnom odbore (§ 

67 ods. 3 školského zákona – „Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý 

má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám 

prijímacieho konania“). 

6.2   Lepší priemerný prospech z MAT a SJL na vysvedčeniach v 9., 8. a 7. ročníku. 

 

 

7.   Rozhodnutie o prijatí:  

Riaditeľ rozhodne o prijatí do študijného odboru na základe týchto prijatých kritérií.  

 

 

Poznámka:  

V prípade, že nebude dostatočný počet úspešných uchádzačov v študijnom odbore/skupine, riaditeľ 

školy neotvorí takýto študijný odbor/skupinu. Tiež neotvorí triedy s nižším počtom žiakov ako 17 (v 

zmysle § 33 ods. 7 školského zákona). 

 

Riaditeľ  školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí 

podali prihlášku na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a predložili potvrdenie o duálnom vzdelávaní od 

zamestnávateľa. 

 

Ak nastanú v prijímacom konaní nepredvídateľné skutočnosti (aj vzhľadom na súčasnú situáciu 

v súvislosti s pandémiou COVID-19), budú riešené operatívne dodatkom ku kritériám, ktorý bude 

včas zverejnený na internetovej stránke školy a na nástenke oznamov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará Turá február 2022 Ing. Milan DUROŠKA, v. r. 

 riaditeľ školy 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, 

Športová 675,   916 01    S T A R Á   T U R Á 
 

 

Kritériá prijímania uchádzačov na štúdium v SOŠ Stará Turá  

v školskom roku 2023/2024 
 

 

Riaditeľ SOŠ Stará Turá v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní na 

pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania 

nasledovne: 

 

 

1.  Schválený počet žiakov, ktorých možno prijať, v súlade s rozhodnutím   

Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 

študijné odbory:  

 

2561 M  informačné a sieťové technológie –  

2675 M  elektrotechnika –   

2682 K   mechanik počítačových sietí –  

2411 K   mechanik nastavovač – 

2697 K   mechanik elektrotechnik –  

2571 K   správca inteligentných a digitálnych systémov –  

3447 K   grafik digitálnych médií –  

 

Vo všetkých odboroch je možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Prijímacie konanie 

v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 17 

vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie 

a s ktorým má SOŠ Stará Turá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE 

a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium. 

 

2.   Profilové predmety prijímacej skúšky:  –  slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

 –  matematika (MAT) 

 

3.   Termíny konania prijímacích skúšok: 

–   I. termín:  

–  II. termín:  

 
 

4.  Prijímacia skúška 

 Prijímaciu skúšku vykonajú: 

Všetci žiaci, ktorí podajú prihlášku do študijného odboru SOŠ Stará Turá. 

Žiaci, ktorí získajú min. 80% zo slovenského jazyka a min. 80% z matematiky na Testovaní 9 

nemusia robiť prijímaciu skúšku, pričom sa im za ňu započíta plný počet bodov. 

 

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 



individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom žiaka nasledovné 

doklady: 

a) písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej školy 

pre školský rok 2023/2024, 

b) individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 

vzdelávaný na ZŠ,  

c) aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri prijímacej 

skúške (dlhší čas na vypracovanie, namiesto diktátu textovú doplňovačku v počítači a podobne). 

 

5.  Bodové hodnotenie 

5.1 Bodové hodnotenie za prospech v prvom polroku deviateho ročníka vo všetkých  

      klasifikovaných predmetoch:  

      Maximálny počet bodov je 100 za priemerný prospech 1,00. Za každú dvojku sa odpočítajú  

3 body, za každú trojku 6 bodov, za každú štvorku 9 bodov, za každú päťku 12 bodov. 

 

      5.2. Bodové hodnotenie za Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej    

             školy: 

       Priemerná percentuálna úspešnosť žiaka v testoch zo SJL a MAT = počet bodov. 

       (napr. ak žiak získa 70 % zo SJ a 50 % z MAT, dosiahne priemernú percentuálnu úspešnosť        

       60 %, čo je 60 bodov za Testovanie 9-2023). 

 

5.3  Uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil Celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka      

       základnej školy (Testovanie 9-2023), napríklad preto že je Slovákom žijúcim v zahraničí, 

       alebo s iných dôvodov  sa počet  bodov získaných za prijímacie skúšky započíta dvakrát. 

 

5.4 Bodové hodnotenie súťaží v profilových predmetoch:  – okresné kolo 5 bodov 

 – krajské kolo a vyššie 10 bodov 

 

5.5 Bodové hodnotenie prijímacích skúšok 

–  žiak môže získať na prijímacej skúške max. 100 bodov (50 bodov zo SJL a 50 bodov 

z MAT). Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak dosiahne min. 20 bodov z možných 

100 bodov. 

 

 

 

6. Na základe počtu získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov v jednotlivých 

odboroch.   

Prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých miestach zodpovedajúcich možnému počtu 

prijímaných žiakov, pričom prednosť budú mať žiaci, ktorí budú vzdelávaní v systéme duálneho 

vzdelávania a budú mať podpísanú učebnú zmluvu s konkrétnym zamestnávateľom so 

zmluvným vzťahom so školou. 

Podmienkou prijatia žiaka je získanie vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona 

aj ustanovenie § 62 ods. 6 školského zákona - nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak 

úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy (9. ročník) alebo úspešným absolvovaním prvého 

ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, do ktorého sa 

prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého 



ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, alebo 

absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je tiež, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy a splnenie zdravotných požiadaviek na uchádzača pre daný odbor určené základnými 

pedagogickými dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na 

strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. 

 

Pri  rovnosti bodov rozhoduje o poradí : 

6.1  ZPS uchádzača, ktorý je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom študijnom odbore (§ 

67 ods. 3 školského zákona – „Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý 

má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám 

prijímacieho konania“). 

6.2   Lepší priemerný prospech z MAT a SJL na vysvedčeniach v 9., 8. a 7. ročníku. 

 

 

7.   Rozhodnutie o prijatí:  

Riaditeľ rozhodne o prijatí do študijného odboru na základe týchto prijatých kritérií.  

 

 

Poznámka:  

V prípade, že nebude dostatočný počet úspešných uchádzačov v študijnom odbore/skupine, riaditeľ 

školy neotvorí takýto študijný odbor/skupinu. Tiež neotvorí triedy s nižším počtom žiakov ako 17 (v 

zmysle § 33 ods. 7 školského zákona). 

 

Riaditeľ  školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí 

podali prihlášku na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a predložili potvrdenie o duálnom vzdelávaní od 

zamestnávateľa. 

 

Ak nastanú v prijímacom konaní nepredvídateľné skutočnosti (aj vzhľadom na súčasnú situáciu 

v súvislosti s pandémiou COVID-19), budú riešené operatívne dodatkom ku kritériám, ktorý bude 

včas zverejnený na internetovej stránke školy a na nástenke oznamov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará Turá február 2022 Ing. Milan DUROŠKA, v. r. 

 riaditeľ školy 

 

 

 


