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 2019/2020
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 určuje tieto kritériá
a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka.
Termíny 1. kola prijímacieho konania:
1. termín – 13. máj 2019 (pondelok)
2. termín – 16. máj 2019 (štvrtok)
Náhradný termín prijímacieho konania:
23. máj 2019 (štvrtok)
Žiaci 9. ročníka ZŠ môžu podať prihlášku na štúdium prostredníctvom riaditeľa ZŠ v termíne
do 20. apríla 2019 do nasledovných študijných odborov našej školy:


Študijné odbory:

kód a názov odboru
2561 M
3918 M
2682 K
3447 K
3658 K

stanovený počet prijatých žiakov

informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá)
technické lýceum - realitné maklérstvo, inteligentné systémy
(chlapci + dievčatá)
mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá)
grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá)
mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci)

70 ž
30 ž
15 ž
40 ž
9ž

1. Ak počet uchádzačov prijatých v 1.kole prijímacieho konania nedosiahne stanovený počet,
termín 2.kola na nenaplnený počet miest je 18. jún 2019 (utorok).
2. Rozhodnutie o konaní 2. kola zverejní riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade
školy najneskôr do 6. júna 2019.
3. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného
odboru potrebným minimálnym počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu
nedostatku miesta (po splnení kritérií prijímacieho konania), bude so súhlasom zákonného
zástupcu ponúknutý uchádzačom iný odbor v rámci školy v 1. kole resp. v 2. kole
prijímacieho konania.
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Podmienky prijatia na štúdium
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie).
2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú z overenia vedomostí
z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, uchádzač vyhovel v každom
predmete.
3. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
4. Zdravotná spôsobilosť uchádzača potvrdená dorastovým lekárom v prihláške na štúdium.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára
o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
5. Za zníženú známku zo správania v 6. - 9. ročníku ZŠ na 3. a 4. stupeň alebo opakovane na
2. stupeň, uchádzač nebude prijatý.
6. 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
záujemcov o štúdium, bod Prijímacie konanie pre šk. rok 2019/2020, príloha č.1
a v termíne do 15. marca 2019 individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou
strednej školy. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške na štúdium
nasledovné doklady:
 individuálny výchovno-vzdelávací program, podľa ktorého bol vzdelávaný na ZŠ,
 aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení,
 žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.
Škola si vyhradzuje právo dať posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ,
Ostrovského 1, Košice, či na základe priloženej dokumentácie uchádzača so ŠVVP vie
vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom odbore.
V prípade, že zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP nedoloží k prihláške na štúdium
žiadosť o úpravu prijímacích skúšok a ostatné doklady v termíne do 20. apríla 2019, bude
uchádzač konať prijímacie skúšky bez úpravy.
7. Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom
predmete SJL a MAT samostatne úspešnosť najmenej 90% bude prijatý bez prijímacej
skúšky. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr
7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Prekážkou prijatia na štúdium je:
1. Uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak v predmete:
 slovenský jazyk a literatúra získal 24 a menej bodov, v odbore 3658K MSIZ
19 a menej bodov
 matematika získal 24 a menej bodov, v odbore 3658K MSIZ 19 a menej bodov
2. Nevyhovujúci zdravotný stav.
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3. Neúčasť uchádzača na prijímacích skúškach. Zákonný zástupca je povinný predložiť
riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod. lekárske
potvrdenie a žiadosť o povolenie vykonať prijímacie skúšky v náhradnom termíne.
4. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov neumiestnil do stanoveného počtu prijímaných
žiakov.
5. Znížená známka zo správania v 6. až 9. ročníku ZŠ na 3. a 4. stupeň alebo opakovane na
2. stupeň.
Súčasťou prijímacieho konania sú:
1. Overenie vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.
2. Prospech zo základnej školy.
3. Úspechy v olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom.
4. Úspešnosť v CTŽ 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Kritériá hodnotenia:
1. Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
Uchádzač môže získať max. 270 bodov:
a) za overenie vedomostí v predmete SJL
b) za overenie vedomostí v predmete MAT
c) za priemerný prospech z predmetov MAT, FYZ (6. až 9. ročník ZŠ)
d) za priemerný prospech zo ZŠ (6.-9. ročník ZŠ)
e) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ z matematiky
f) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.roč. ZŠ
zo slovenského jazyka
g) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)

50 bodov
50 bodov
60 bodov
60 bodov
20 bodov
20 bodov
10 bodov

2. Ostatné študijné odbory
Uchádzač môže získať max. 210 bodov:
a) za overenie vedomostí v predmete SJL
b) za overenie vedomostí v predmete MAT
c) za priemerný prospech zo ZŠ (6.-9. ročník ZŠ)
d) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ z matematiky
e) za výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ
zo slovenského jazyka
f) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)

50 bodov
50 bodov
60 bodov
20 bodov
20 bodov
10 bodov
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3. Bodové hodnotenie
a) slovenský jazyk a literatúra (max. 50 bodov)
overenie vedomostí v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru
vzdelávania na základnej škole:
 test
35 bodov
 zrakovovnemový diktát
15 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, ak získal
minimálne 25 bodov, v odbore 3658K MSIZ minimálne 20 bodov
b) matematika (max. 50 bodov)
overenie vedomostí v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru
vzdelávania na základnej škole:
 test
50 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky z matematiky, ak získal minimálne
25 bodov, v odbore 3658K MSIZ minimálne 20 bodov
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok, ak spolu (SJL+MAT) získal
minimálne 50 bodov, v odbore 3658K MSIZ minimálne 40 bodov.
c) za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika zo ZŠ môže uchádzač získať
max. 60 bodov podľa nasledovných intervalov:
1,00 – 1,20 ... 60 bodov
1,21 – 1,40 ... 55 bodov
1,41 – 1,60 ... 50 bodov
1,61 – 1,80 ... 45 bodov
1,81 – 2,00 ... 40 bodov

2,01 – 2,20 ... 35 bodov
2,21 – 2,40 ... 30 bodov
2,41 – 2,60 ... 25 bodov
2,61 – 2,80 ... 20 bodov
2,81 – 3,00 ... 15 bodov

3,01 – 3,20 ... 10 bodov
3,21 – 3,50 ... 5 bodov
nad 3,50 ........ 0 bodov

d) za priemerný prospech zo ZŠ môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa nasledovných
intervalov:
1,00 – 1,20 ... 60 bodov
1,21 – 1,40 ... 55 bodov
1,41 – 1,60 ... 50 bodov
1,61 – 1,80 ... 45 bodov
1,81 – 2,00 ... 40 bodov

2,01 – 2,20 ... 35 bodov
2,21 – 2,40 ... 30 bodov
2,41 – 2,60 ... 25 bodov
2,61 – 2,80 ... 20 bodov
2,81 – 3,00 ... 15 bodov

3,01 – 3,20 ... 10 bodov
3,21 – 3,50 ... 5 bodov
nad 3,50 ........ 0 bodov

Do výpočtu priemerného prospechu zo ZŠ sa započítavajú známky za 2. polrok 6., 7., 8. roč.
a 1. polrok 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis,
geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia (uchádzačom s iným vyučovacím jazykom
ako slovenským sa započíta i vyučovací jazyk).
e) za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky môže
uchádzač získať pri 100 % úspešnosti max. 20 bodov,
f) za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka
a literatúry môže uchádzač získať pri 100 % úspešnosti max. 20 bodov,
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Tento počet bodov sa znižuje podľa intervalov percenta úspešnosti nasledovne:
Percentuálna
úspešnosť
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%

počet
bodov
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Percentuálna
úspešnosť
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

počet
bodov
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych dôvodov
(doklad o tom priloží k prihláške), bodové hodnotenie sa určí z profilových predmetov na
konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka nasledovne:
Známka
1
2
3
4
5

Počet bodov
za 8. ročník
10
8
6
4
0

Počet bodov
za 9. ročník
10
8
6
4
0

g) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach môže uchádzač získať
max. 10 bodov:
1.- 3. miesto v celoštátnom kole 10 bodov,
1.- 3. miesto v krajskom kole
8 bodov,
1.- 3. miesto v okresnom kole
6 bodov.
Preferenčné body budú pridelené na základe hodnoverného dokladu (diplom, výsledková
listina potvrdená organizátorom olympiády), kde bude uvedené meno a priezvisko žiaka,
dátum udelenia diplomu a dosiahnuté umiestnenie.
Uvedený doklad je potrebné priložiť k prihláške na štúdium.
4. Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia.
Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných
pomocných kritérií:
a) ak má uchádzač so zdravotným znevýhodnením vyjadrenie všeobecného lekára
o schopnosti študovať zvolený odbor, ktoré pripojil k prihláške, umiestni sa tento
uchádzač na výhodnejšom mieste série,
b) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením prijímacej skúšky
z matematiky, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia, uplatní sa nasledovné
kritérium,
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c) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením prijímacej skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry, ak uvedené kritérium nestačí na určenie poradia, uplatní
sa nasledovné kritérium,
d) nižšie poradové číslo získa uchádzač s lepším hodnotením celoslovenského testovania
v poradí : matematika, slovenský jazyk a literatúra.
5. Doplňujúce informácie o organizácií prijímacích skúšok obdrží uchádzač v pozvánke na
prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
6. Výsledky prijímacieho konania budú uverejnené do troch pracovných dní odo dňa konania
druhého termínu prijímacích skúšok na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na internetovej
stránke www.ostrovskeho.sk.
7. 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.
8. Prijatí uchádzači v odboroch 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
a 3447 K grafik digitálnych médií budú mať možnosť zapojiť sa do duálneho vzdelávania.

Kritériá a podmienky prijímacieho konania prerokovala a schválila pedagogická rada školy
dňa 24. januára 2019.

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