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Stredná odborná škola informačných technológií 

 Ostrovského 1, 040 01  Košice 
 

 

 

 

Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov  

na denné štúdium do prvého ročníka  štvorročných vzdelávacích programov  

pre školský rok 2021/2022 
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §62 – 68 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, §29 a §31 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č.71/1967 Z.z. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade 

s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

č.2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a č.2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021. 

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v strednej škole sa uskutočnia:  

a) v prvom termíne - 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  

                             4. mája 2021, 

b) v druhom termíne - 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  

                                11. mája 2021. 

 

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole:  

a) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy do  

8. apríla 2021, 

b) riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na strednú školu do 16. apríla 2021. 

 

V školskom roku 2021/2022 prijímame 179 žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch: 

 

 Študijné odbory: 

 

kód a názov odboru                                                                  stanovený počet prijatých žiakov 

 

2559 M  inteligentné technológie exp. (chlapci + dievčatá)   25 ž 

2561 M  informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá)    84 ž  

2573 M programovanie digitálnych technológií exp. (chlapci + dievčatá) 25 ž 

2571 K  správca inteligentných a digitálnych systémov exp.    25 ž 

 (chlapci + dievčatá) 

3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá)                  20 ž  

    

 

1. Ak v 1. kole prijímacieho konania počet prijatých žiakov, ktorí doručili potvrdenie 

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 6. júna 2021 (podľa §66 ods. 7 školského zákona). 

Termín 2. kola na nenaplnený počet miest je 22.jún 2021 (utorok).  
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A) Podmienky prijatia na štúdium 

 

1) Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie  

(podľa §16 ods. 3 písm. b) školského zákona) a predloženie vysvedčenia prvý deň školského 

roku 2021/2022. 

 

2) Úspešné vykonanie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika 

(podľa § 64 ods. 1 školského zákona), uchádzač vyhovel v každom predmete samostatne, ak 

získal minimálne 7 bodov a viac. 

 

3) Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (podľa § 62 ods. 13 školského zákona). 

 

4) a)    Zdravotná spôsobilosť uchádzača – podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 26.1.2021 k prihláške 

            sa v uvedených odboroch nevyžaduje potvrdenie o lekárskej spôsobilosti. 

b)   Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou priloží k prihláške lekárske potvrdenie          

o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

c)   V prípade uchádzača so ŠVVP je nutné, aby sa jeho zákonný zástupca pred podaním 

prihlášky oboznámil s Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na webovej stránke školy – sekcia Pre uchádzačov o štúdium, bod 

Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022, príloha č.1. Zákonný zástupca uchádzača so 

ŠVVP priloží k prihláške aktuálnu správu (platnosť 2 roky) o psychologickom, resp. 

špeciálno-pedagogickom vyšetrení z poradenského centra, ktorého je klientom  

s odporúčaniami na úpravu podmienok prijímacích skúšok a žiadosť o úpravu prijímacích 

skúšok.  

V prípade, že zákonný zástupca nedoloží k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu 

prijímacích skúšok a ostatné doklady v termíne do 16. apríla 2021, bude uchádzač konať 

prijímacie skúšky bez úpravy.  

Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠIT, 

Ostrovského 1, Košice, či na základe priloženej dokumentácie uchádzača so ŠVVP vie 

vytvoriť vhodné podmienky pre vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore. 

Uchádzači so ŠVVP nebudú uprednostňovaní v prijímacom konaní, posudzujú sa tak, ako 

ostatní uchádzači.  

 

5) Ak sa uchádzač nemôže zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov zúčastniť na prijímacích 

skúškach, zákonný zástupca je povinný dôvod neúčasti oznámiť riaditeľke školy najneskôr 

v deň ich konania do 8.00 hod. a následne neodkladne doručiť lekárske potvrdenie a žiadosť 

o povolenie konať prijímacie skúšku v náhradnom termíne. 

Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacích skúšok najneskôr v poslednom týždni 

augusta a v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka 

(podľa § 66 ods. 9 školského zákona).  

 

6) Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov. 

 

Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania budú zohľadňované nasledovné ukazovatele: 

 

1. Výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

 

2. Študijné výsledky (priemerný prospech) v ZŠ. 

 

3. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach.  
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B) Kritériá pre stanovenie poradia prijímaných uchádzačov: 

 

Uchádzač môže získať celkovo maximálne 200 bodov:  

 

1. za prijímaciu skúšku v predmete SJL      30 bodov 

2. za prijímaciu skúšku v predmete MAT      30 bodov 

3. za priemerný prospech z predmetov MAT, FYZ (6.-9. ročník ZŠ)   60 bodov 

4. za priemerný prospech (6.-9. ročník ZŠ)                                         60 bodov 

5. za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)     20 bodov 

 

1. slovenský jazyk a literatúra (max. 30 bodov) 

overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím 

programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-9. ročníku: 

 test    20 bodov 

 zrakovovnemový diktát 10 bodov 

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, ak získal 

minimálne 7 bodov a viac. 

 

2. matematika (max. 30 bodov) 

overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím 

programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-9. ročníku: 

   test    30 bodov 

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky z matematiky, ak získal minimálne 7 bodov 

a viac.  

 

3. za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika vypočítaný zo známok za 2. polrok 

6., 7. a 1. polrok 8. a 9. ročníka ZŠ môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa 

nasledovných intervalov: 

       

      1,00 – 1,20 ... 60 bodov              2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov 

      1,21 – 1,40 ... 55 bodov              2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov 

      1,41 – 1,60 ... 50 bodov              2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov 

      1,61 – 1,80 ... 45 bodov              2,61 – 2,80 ... 20 bodov 

      1,81 – 2,00 ... 40 bodov              2,81 – 3,00 ... 15 bodov 

 

4. za priemerný prospech zo ZŠ vypočítaný zo známok za 2. polrok 6., 7. a 1. polrok 8. a 9. 

ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, dejepis, geografia, 

matematika, biológia, fyzika a chémia môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa 

nasledovných intervalov: 

 

      1,00 – 1,20 ... 60 bodov              2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov 

      1,21 – 1,40 ... 55 bodov              2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov 

      1,41 – 1,60 ... 50 bodov              2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov 

      1,61 – 1,80 ... 45 bodov              2,61 – 2,80 ... 20 bodov 

      1,81 – 2,00 ... 40 bodov              2,81 – 3,00 ... 15 bodov 

  

Ak uchádzač má na prihláške z niektorého predmetu v danom roku alebo polroku uvedené 

slovné hodnotenie alebo „absolvoval“ (z dôvodu pandémie a prebiehajúceho dištančného 

vzdelávania), bude zohľadnený prospech v danom predmete z koncoročnej klasifikácie 

predchádzajúceho roka alebo polroka v ktorom bol žiak hodnotený známkou.      
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Správanie: za každý stupeň zníženia známky zo správania v 6.-9. ročníku ZŠ sa uchádzačovi 

odpočíta 10 bodov z celkového súčtu bodov.    

 

5. za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré súvisia s odborom 

vzdelávania (matematických, fyzikálnych, technických, informatických, cudzích jazykov 

a Pytagoriáde) môže uchádzač získať max. 20 bodov: 

 

                1.- 3. miesto v celoštátnom kole  20 bodov,  

                1.- 3. miesto v krajskom kole        15 bodov,  

                1.- 3. miesto v okresnom kole       10 bodov.  

 

Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých olympiádach/súťažiach, do hodnotenia sa 

započítava umiestnenie vo vyššom kole olympiády/súťaže 1x. 

 

Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť 

k prihláške fotokópiu diplomu, kde bude uvedené meno a priezvisko, dátum udelenia 

diplomu a dosiahnuté umiestnenie. 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 

Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia.  

Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných  

pomocných kritérií: 

 

a) prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (podľa  

§ 67 ods. 3 školského zákona),  

 

b) väčší počet získaných bodov na PS z matematiky,  

 

c) väčší počet získaných bodov na PS zo slovenského jazyka a literatúry,  

 

d) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika  

v ZŠ, 

 

e) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech v ZŠ, 

 

f) väčší počet získaných bodov za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 

 

C) Záverečné ustanovenia  

 

1. Riaditeľka strednej školy doručí uchádzačom pozvánky na prijímacie skúšky najneskôr päť 

dní pred termínom ich konania do 23. apríla 2021. V pozvánke bude uvedený číselný kód 

uchádzača a doplňujúce informácie o organizácií prijímacích skúšok. 

 

2. Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 

konania do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky na 

webovej stránke školy www.ostrovskeho.sk a na výveske školy. Zoznam obsahuje poradie 
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uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu 

bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu 

skúšku úspešne alebo neúspešne. 

3. Riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a doručí rozhodnutie zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky do 20.mája 2021. 

V rozhodnutí budú uvedené ďalšie informácie o postupe zápisu, resp. o odvolaní proti 

rozhodnutiu.  

 

4. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia 

o nenastúpení žiaka na štúdium v strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa 

doručuje cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej 

schránky strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

Nedoručenie potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení žiaka sa považuje za nezáujem 

o štúdium na strednej škole a rozhodnutie, ktorým bol žiak prijatý sa stáva neplatné (podľa  

§ 68 ods. 3 školského zákona). 

 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia (podľa § 68 ods. 4 školského zákona). 

 

6. Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka strednej školy platia len pre školský rok 

2021/2022. 

 

 

 

 Kritériá a podmienky prijímacieho konania  prerokovala a schválila pedagogická rada školy  

 dňa 16. februára 2021. 

 

 

 

 

                   ......................................... 

Ing. Elena Tibenská 

     riaditeľka SOŠ 

 


