
SPOJENÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 7, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

pre školský rok 2018/2019 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 
Riaditeľ  Spojenej školy – Strednej odbornej školy automobilovej, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica ako 
príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej 
samospráve a v zmysle zmeny a doplnenia niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle zmeny a doplnenia niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších zmien a doplnkov, so súhlasom BBSK v zmysle VZN č.32/2016 o určovaní počtu tried prvého ročníka 
stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie školského roka 2017/2018  a po prerokovaní 
v pedagogickej rade a Rade školy, určuje nasledovné kritériá pre prijímanie do 1. ročníka SOŠ atomobilovej, 
Školská 7, Banská Bystrica:  
 
Plánovaný počet pre prijatie do prvého ročníka je 120 žiakov – 4 triedy:  
 
Študijný odbor 
2495 K autotronik        1 trieda/30 žiakov  
 
Učebný odbor 
2487 H autoopravár        2 triedy/60 žiakov 

(01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovník)  
2432 H puškár        0,33 triedy 
2433 H obrábač kovov        0,33 triedy 
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia    0,33 triedy 
 
 
II. Prijatie bez prijímacej skúšky:  
 
Prihlásení žiaci učebného odboru 2487 H autoopravár, 2432 H puškár, 2433 H obrábač kovov a 2466 H 02 
mechanik opravár – stroje a zariadenia nebudú konať prijímaciu skúšku. 
 
Prihlásení žiaci študijného odboru 2495 K  autotronik, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho 
ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% nebudú konať 
prijímaciu skúšku.  
 
III. Kritériá prijatia na základe prijímacej skúšky  
 

Termín prijímacích skúšok:  1. kolo:  1. termín -  14. máj 2018 
2. termín – 17. máj 2018 

2. kolo: 19. jún 2018  
 
Uchádzači do 1. ročníka študijného odboru 2495 K autotronik, ktorí nesplnili podmienku v bode II. musia konať 
prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsahom prijímacej skúšky je overenie 
vedomostí z učiva ZŠ.  
 
Výsledné poradie bude určené súčtom bodov : 
 
1.  za body získané z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  
 
Písomná časť prijímacej skúšky sa skladá z diktátu a testov zo slovenského jazyka a literatúry a príkladov z 
matematiky v rozsahu učiva ZŠ. Žiak môže získať v každom predmete samostatne 0 až 30 bodov. Ak žiak získa 0 



až 5 bodov písomnú časť prijímacej skúšky neurobil a do výsledného poradia nebude zaradený – nesplnil 
kritéria prijatia, nebude prijatý na štúdium.  
2. za priemer známok z povinných predmetov (okrem výchov) na vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v prvom 

polroku 9. ročníka.  

 
Priemerná známka 8.ročník/počet bodov 9.ročník/počet bodov 

1,00 – 1,50 30 30 

1,51 – 1,90 25 25 

1,91 – 2,30 20 20 

2,31 – 2,70 15 15 

2,71 – 3,10 10 10 

3,11 a viac 5 5 

 
3.za body získané zo slovenského jazyka a matematiky v Testovaní 9   (                         =    počet bodov) 

 
4. za úspešné riešenie olympiády na základe predloženého potvrdenia I. – III. miesto, môže žiak získať za každý 
predmet (matematika, slovenský jazyk, cudzí jazyk) 

- okresné kolo  - 10 bodov 
- krajské kolo  - 20 bodov 
- celoslovenské kolo  - 30 bodov  

 
5. v prípade rovnosti bodov u viacerých prihlásených o poradí rozhodne známka z matematiky, slovenského 
jazyka a cudzieho jazyka v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka.  
 
6. V zmysle § 65 ods.2 školského zákona sa forma prijímacieho konania pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie, a to len na základe: 
a)  písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka 
b) platnej správy zo psychologického vyšetrenia a špeciálno-pedagogického vyšetrenia od poradenského  
zariadenia 
c) platnej správy od lekára špecialistu v prípade,  ak je žiak chorý, zdravotne oslabený alebo zdravotne 
postihnutý  
d) vyjadrenia všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania, podľa § 63 ods.  
4 školského zákona. 
Žiadosť o úpravu prijímacích skúšok je nutné spolu s uvedenými správami priložit k prihláške na strednú školu, 
pričom v prihláške musí byť vyplnený bod 10 – kód vzdelávania uchádzača zo ŠVVP.   
 
IV. Druhé kolo prijímacieho konania  
V prípade nenaplnenia počtu miest v 1. kole sa uskutoční  2. kolo prijímacieho  konania. Postupovať sa bude 
podľa kritérií z 1. kola až do naplnenia plánovaného počtu žiakov.  
 
V. Rozhodnutie o prijatí  
1. Zoznam uchádzačov študijného odboru autotronik podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na 
webovej stránke školy a na hlavnom vchode do budovy školy do troch pracovných dní od dňa druhého termínu 
1. kola  konania prijímacej skúšky. 
2. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných 
dní odo dňa druhého termínu konania prijímacej skúšky. 

 
VI. Zápis prijatých uchádzačov 
Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 21.  –  24.  máj  2018. Ak sa zápisu na štúdium nezúčastnia 
všetci prijatí uchádzači podľa jednotlivých odborov, riaditeľ školy na uvoľnené miesto príjme ďalšieho 
uchádzača v poradí podľa kritérií prijímacieho konania.  
 
 
V Banskej Bystrici 29. 01 2018                                              Ing. Ján Žuffa, riaditeľ Spojenej školy  

  
 

počet percent       
10                  


