
Trnavský samosprávny kraj

Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec

Kritéria 
prijatia na štúdium v SOŠT Hlohovec pre školský rok 2022/2023

EDUID: 100002213

I. Všeobecné ustanovenia 

1. 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov, súlade
so  zákonom  č.  71/1967  Z.  z.  o správnom  konaní  v znení  neskorších  predpisov  po
prerokovaní v pedagogickej rade školy zo dňa 25. 1. 2022.  

2. Pre školský rok 2022/2023 môžu byť prijatí na štúdium v SOŠT Hlohovec absolventi 9.
ročníka základnej  školy na dennú formu štúdia  pre tieto študijné a učebné odbory:

Študijné odbory – 4 roky, maturitné vysvedčenie, výučný list
Číslo

odboru Názov odboru
Počet prijímaných žiakov

2413 K mechanik strojov a zariadení 14
2697 K mechanik elektrotechnik 14

Učebné odbory – 3 roky, výučný list
Číslo

odboru Názov odboru
Počet prijímaných žiakov

2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia 7
2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 10
2487 H 01 autoopravár mechanik 18

Spolu študijné a učebné odbory 63

3. Lehota prijímania prihlášok na štúdium SŠ: do 20. marca 2022.

4. Na prihláške na štúdium musí byť uvedený termín prijímacej skúšky (študijné odbory),
resp. prijímacích pohovorov (učebné odbory)

5. Systém duálneho vzdelávania – (SDV)
Žiaci  prijatí  zamestnávateľmi  do  duálnej  formy  štúdia  pripoja  k prihláške  potvrdenie
o odbornom  vzdelávaní  a príprave  žiaka  v systéme  duálneho  vzdelávania  vydaného
zamestnávateľom. Škola musí mať so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom



vzdelávaní. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok budú žiaci prijímaní do systému
duálneho vzdelávania samostatne podľa § 67 ods. 4 a) zákona č. 245/2008 Z. z., pričom
aj po tomto termíne sa  môžu žiaci  zapojiť do systému duálneho vzdelávania.  

II. Kritéria pre prijatie žiakov na štúdium SOŠT Hlohovec

a) Prijímanie žiakov do 4-ročných študijných odborov

1. Kritéria pre prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky
Podľa zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 65 odst. 3 zákona 245/2008 Z.
z.  všetci  uchádzači  do študijných odborov musia robiť prijímacie skúšky, okrem tých,
ktorí  v celoslovenskom  testovaní  žiakov  deviateho  ročníka  ZŠ  dosiahli  v každom
predmete  najmenej  samostatne  úspešnosť  80%  .  Takémuto  žiakovi  bude  pridelený
maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať.

2. Kritéria pre prijímanie uchádzačov na základe vykonanej prijímacej skúšky

2.1 Forma prijímacej skúšky
Uchádzači absolvujú písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 
a z matematiky z rozsahu a obsahu vzdelávacích štandardov ŠVP pre ZŠ..
Čistý čas na vypracovanie každej písomnej skúšky je 60 minút.
Uchádzač o štúdium absolvuje prijímacej skúšky v jednom z dvoch termínov:
1. termín – pondelok 2.mája 2022 a utorok 3. mája 2022
2. termín – pondelok 9. mája 2022 a utorok 10. mája 2022   

Uchádzač, ktorý podá prihlášky na dva študijné odbory SOŠT Hlohovec (1. a 2. termín),
môže vykonať prijímacie  skúšky len raz – v prvom termíne.  V tom prípade,  výsledky
skúšok sa mu automaticky započítavajú aj ako výsledky pre prijímacie skúšky v druhom
odbore zvoleného na našej škole.  

2.2 Kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 
Úspešne vykonaná prijímacia skúška z oboch profilových predmetov je pri dosiahnutí 
20  bodov z celkového počtu bodov podľa kritérií

2.3 Bodové hodnotenie  
2.3.1 Výsledky prijímacích skúšok z oboch profilových predmetov

slovenský jazyk a literatúra max. 100%; 1% = 1 bod max. 100 bodov
matematika max. 100%;  1% = 1 bod max. 100 bodov

2.3.2 Celkový priemerný prospech na ZŠ za 6., 7., 8. ročník – ročníkové vysvedčenie a 9.
ročník – polročné vysvedčenie (zaokrúhlene na 2 desatinné miesta - do priemeru sa
neráta správanie a výchovy. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom
roku  alebo  polroku  uvedené  slovné  hodnotenie,  bude  toto  hodnotenie  hodnotením
z daného predmetu z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.   
Priemerný prospech sa vynásobí číslom 100, táto hodnota sa odráta od čísla 500 

max. 400 bodov
 
2.3.3 Účasť na súťažiach v predmetových olympiádach s umiestnením do 3. miesta



- s celoslovenskou pôsobnosťou ako reprezentant SR 30 bodov
- s krajskou pôsobnosťou 20 bodov
- s okresnou pôsobnosťou 10 bodov
Úspešnosť  musí  žiak  preukázať  originálom  diplomu  organizátora  súťaže  najneskôr
v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Potvrdenia od ZŠ sa nebudú brať do
úvahy. Do bodového hodnotenia  sa započítava iba jedno  najvyššie ocenenie v jednej
súťaži.

2.3.4 Pri zníženej známke zo správania sa odrátajú body za:
uspokojivé (2) mínus 10 bodov
menej uspokojivé (3) mínus 20 bodov
neuspokojivé (4) mínus 30 bodov

b) Prijímanie žiakov do 3-ročných učebných odborov

Uchádzači  o prijatie  žiakov do 3-ročných učebných odborov nebudú konať  prijímaciu
skúšku. 
Kritériami prijatia na štúdium bude nasledovné bodové hodnotenie:

  
1.  Celkový priemerný prospech na ZŠ za 6., 7., 8. ročník – ročníkové vysvedčenie a 9.

ročník – polročné vysvedčenie (zaokrúhlene na 2 desatinné miesta  - do priemeru sa
neráta správanie a výchovy. Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku
alebo polroku uvedené slovné hodnotenie,  bude toto hodnotenie hodnotením z daného
predmetu z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.   

Priemerný prospech sa vynásobí číslom 100, táto hodnota sa odráta od čísla 500 
max. 400 bodov

 
2.    Účasť na súťažiach v predmetových olympiádach s umiestnením do 3. miesta

- s celoslovenskou pôsobnosťou ako reprezentant SR 30 bodov
- s krajskou pôsobnosťou 20 bodov
- s okresnou pôsobnosťou 10 bodov
Úspešnosť  musí  žiak  preukázať  originálom  diplomu  organizátora  súťaže  najneskôr
v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Potvrdenia od ZŠ sa nebudú brať do
úvahy. Do bodového hodnotenia  sa započítava iba jedno  najvyššie ocenenie v jednej
súťaži.

3.  Pri zníženej známke zo správania sa odrátajú body za: 
uspokojivé (2) mínus 10 bodov
menej uspokojivé (3) mínus 20 bodov
neuspokojivé (4) mínus 30 bodov

III.   Výsledky prijímacích  pohovorov

1.  Sčítaním bodov za jednotlivé kritéria prijímacia komisia vyhotoví poradie uchádzačov
do jednotlivých študijných  a učebných odborov podľa klesajúceho počtu bodov. Prijatí
budú uchádzači do stanoveného počtu prijímaných uchádzačov.
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy zverejní 
18. mája 2022



2.   V prípade rovnakého počtu bodov bude uprednostnený uchádzač:
- bez zníženej známky zo správania, resp. lepšie hodnotenie správania,
- so ZPS za podmienky, že spĺňa zdravotnú spôsobilosť pre zvolený odbor,

 

       IV. Záverečné ustanovenia
1. Uchádzači  do  študijných  a  učebných  odborov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími

potrebami  musia  zaslať  s  prihláškou  žiadosť  o  individuálnu  integráciu  s  príslušnými
dokladmi  –  vyjadrenie  CPPPaP  o  odporúčaní  pokračovať  vo  vzdelávaní  v danom
študijnom a učebnom odbore strednej školy. Takýmto uchádzačom o štúdium v študijných
odboroch  bude  umožnené  vykonať  prijímaciu  skúšku  formou,  akú  odporučí  CPPPaP.
Individuálna  integrácia  neznamená  uprednostnenie  žiaka  v  prijímacom  konaní.
Integrovaný žiak sa posudzuje ako ostatní žiaci.

2. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka
na  základe  výsledkov  prijímacieho  konania  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 18. mája 2022.

3. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 
23. mája 2022,  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.   Ostatné  rozhodnutia,  ktoré  sa  vzťahujú  na  školy  a oboru
vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť

4. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole
vykonajú  prijímacie  skúšky  v ďalšom termíne  na  nenaplnený  počet  miest  pre  žiakov,
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 
6.  júna 2022.  Termín prijímacej  skúšky na nenaplnený počet  miest  bude  21. 6.  2022
podľa vyššie uvedených kritérií. 

5. Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 
5 dní od dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 zákona č. 245/2008).

6. Ak  uchádzač  v uvedenom termíne  nedoručí  potvrdenie  o nastúpení  žiaka  na  štúdium,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole je neplatné.

7. Vydané  rozhodnutie  o prijatí  na  štúdium  v prijímacom  konaní  sa  stáva  neplatným
v prípade, ak uchádzač úspešne neukončí deviaty ročník štúdiu na ZŠ.

8. Kritéria  k prijímaniu  žiakov  do  prvého  ročníka  pre  školský  rok  2022/2023
boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 25. 1. 2022.



SOŠT  Hlohovec  si  vyhradzuje  právo  na  zmenu  kritérií  prijímania  žiakov  na  SŠ  v zmysle
pokynov MŠVVaV SR daných vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Hlohovec, 18. 2. 2022

Ing. Oľga Kropelová
    riaditeľka SOŠT      
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