STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Ostrovského 1, Košice

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka
denného vyššieho odborného štúdia na SOŠ Ostrovského1, Košice
pre školský rok 2018/2019
Riaditeľka školy v zmysle § 69 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje tieto
kritériá a podmienky prijatia uchádzačov do prvého ročníka trojročného denného štúdia.
Kód a názov odboru
2565Q špecialista informačnej bezpečnosti

stanovený počet prijatých
30 žiakov – 1 trieda

Termíny podania prihlášok (tlačená aj elektronická forma):
1. termín: do 31. mája 2018
2. termín: do 31. júla 2018
Termíny prijímacích skúšok:
1. termín: 19. jún 2018 (utorok)
2. termín: 20. august - 24. august 2018 (len v prípade, ak v prvom termíne prijímacích
skúšok nebude naplnený stanovený počet prijatých uchádzačov; riaditeľka školy
rozhodne o tom, či sa v druhom termíne budú konať prijímacie skúšky a toto
rozhodnutie zverejní v termíne do konca júna 2018).
A. Podmienky prijatia na štúdium:
1. Uchádzač získal úplné stredné odborné alebo všeobecné (gymnáziá) vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou.
2. Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné
štúdium. K prihláške je nutné priložiť overené fotokópie maturitného vysvedčenia
a koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy. Maturitná skúška nesmie
byť staršia ako päť rokov ( najstaršia MS akceptovaná z roku 2013). Uchádzači, ktorí
maturujú v roku 2018 predložia osobne, alebo pošlú poštou vysvedčenie zo
4. ročníka a maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr
do 15. júna 2018 na sekretariát riaditeľky školy.
3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým
lekárom v prihláške na štúdium.
4. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú z overenia základných
vedomostí v oblasti informačných technológií (IT) a z anglického jazyka formou
testov.
5. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných
žiakov.

B. Prekážky prijatia na štúdium:
1. Uchádzač nedoručil v stanovenom termíne prihlášku, resp. nepriložil k prihláške
všetky overené kópie vysvedčení. V takomto prípade bude uchádzač vyradený
z procesu prijímacieho konania.
2. Nevyhovujúci zdravotný stav.
3. Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok.
4. Neúčasť uchádzača na prijímacích skúškach. Uchádzač je povinný oznámiť riaditeľke
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. dôvod neúčasti (len
závažný) a do dvoch dní písomne podať žiadosť o povolenie vykonať prijímacie
skúšky v náhradnom termíne.
5. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov neumiestnil do stanoveného počtu prijímaných
žiakov.
C. Obsah, forma a kritériá hodnotenia:
1. Overenie základných IT vedomostí formou testu.
2. Overenie vedomostí z anglického jazyka formou testu.
3. Prospech zo strednej školy.
4. Úspechy v IT súťažiach.
Kritériá hodnotenia:
1. Overenie základných vedomostí a orientácie uchádzačov v oblasti IT (max. 50 bodov):
 test
50 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám, ak v teste IT získal minimálne 5 bodov.
2. Overenie vedomostí z anglického jazyka formou testu, ktorý pozostáva z dvoch častí
(max. 50 bodov):
 test z gramatiky
20 bodov
 čítanie s porozumením
30 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám, ak v teste z ANJ získal spolu minimálne 10 bodov.
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak spolu (IT + ANJ) získal
minimálne 15 bodov.
3. Uchádzač môže získať za priemerný prospech zo strednej školy na konci 1., 2., 3.,
a v prvom polroku 4. ročníka max 20 bodov.
 priemer od 1,00 do 1,50
5/5/5/5 bodov
 priemer od 1,51 do 2,00
3/3/3/3 body
 priemer od 2,01 do 2,50
1/1/1/1 bod
 priemer od 2,51
0/0/0/0 bodov
4. Za umiestnenie v IT súťažiach môže získať preferenčné body:
 účasť v národnom kole súťaže Networking Academy Games
(5 bodov za každú súťaž)
 účasť na celoslovenskom kole súťaže I – hra
(5 bodov za každú súťaž)




účasť na krajskom kole súťaže ZENIT
(5 bodov za každú súťaž)
účasť na celoslovenskom kole súťaže ZENIT
(5 bodov za každú súťaž)

Preferenčné body budú pridelené na základe hodnoverného dokladu ( účasť na súťaži
doložená potvrdením školy, alebo originál diplomu).
Uvedený doklad je potrebné doložiť k prihláške na štúdium.
D. Určenie výsledného poradia:
Uchádzači budú usporiadaní do poradia podľa celkového počtu získaných bodov
zostupne, t.j. od najvyššieho počtu získaných bodov po uchádzača s najnižším počtom
získaných bodov.
Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných
pomocných kritérií:
a) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením z prijímacej skúšky zo
základných vedomostí v oblasti IT, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia,
uplatní sa nasledovné kritérium,
b) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením z prijímacej skúšky
z anglického jazyka.
E Doplňujúce informácie o organizácii prijímacích skúšok obdrží uchádzač v pozvánke
na prijímacie skúšky najneskôr desať dní pred termínom ich konania.
F Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do troch dní odo dňa konania
prijímacích skúšok na webovej stránke školy.

Riaditeľka školy vydá bezodkladne rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí po zverejnení
zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, v rozhodnutí budú uvedené
ďalšie informácie o postupe zápisu, resp. o odvolaní proti rozhodnutiu.
Kritériá a podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada
školy dňa 17. apríla 2018.

...................................................................
Ing. Elena Tibenská
riaditeľka SOŠ

