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F215/2009 

 

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

v znení neskorších predpisov  

stanovujem 

kritériá pre prijímacie konanie na Strednej odbornej škole technickej 

Michalovce 

do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 pre učebné odbory 
 

1. Stanovenie výkonov pre školský rok 2018/2019: 
 

Študijné odbory Kód 
Počet 

žiakov 

autoopravár – mechanik 2487 H 01 8 

murár 3661 H 7 

elektromechanik – silnoprúdová technika 2683 H 11 7 
 

 

2. Termíny konania prijímacej skúšky: 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 sa konať nebudú. 

 

3. Pridelelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia: 

 40% z celkového počtu bodov tvorí študijný priemer za 6.-8. ročník na konci školského roka a z 9. 

ročníka za prvý polrok bez výchovných predmetov 

 30% z celkového počtu bodov tvorí úspešnosť v Testovaní 9 z matematiky 

 30% z celkového počtu bodov tvorí úspešnosť v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry 

 

4. Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky: 

a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy 

b) byť zdravotne spôsobilý 

c) vykonať zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy 

d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov 

o v prípade rovnakého výsledku prijímacieho konania bude uprednostnený žiak so zdravotným 

znevýhodnením 

o v prípade ďalšej rovnosti bude uprednostnený žiak, ktorý sa umiestnil v predmetovej 

olympiáde na 1.-3. mieste okresného kola 

o v prípade ďalšej rovnosti bude uprednostnený žiak, ktorý dosiahol lepší študijný priemer za 6.-

8. ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok bez výchovných predmetov 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať vyššie percento úspešnosti v Testovaní 9 

z matematiky 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať vyššie percento úspešnosti Testovaní 9 zo 

slovenského jazyka a literatúry 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať lepší študijný priemer z matematiky za 6.-8. ročník 

na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať lepší študijný priemer zo slovenského jazyka a 

literatúry za 6. - 8. ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok 
 

 

 

Schválené na rokovaniach pedagogických rád dňa 23.-24. januára 2018. 

 

 

Ing. Jaroslav Kapitan, v.r. 

riaditeľ školy 
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