STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a IT
župná škola

HLINÍCKA 1, 831 52 BRATISLAVA

Kritéria prijímania žiakov do I. ročníka pre
školský rok 2020/ 2021
SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava pri prijímaní žiakov na
stredoškolské vzdelávanie postupuje v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným
nariadením Bratislavského samosprávneho kraja vo veci určenia počtu tried prvého ročníka v
členení na jednotlivé študijné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021.
Minimálny počet žiakov v triede je 17.
4-ročné študijné odbory:
1 trieda: 2682 K mechanik počítačových sietí

25 žiakov

1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik

18 žiakov

1 trieda: 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

18 žiakov

3795 K klientský manažér pošty

4 žiaci

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu pre
školský rok 2020/2021
a) Podmienky prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného
stredného odborného vzdelávania (študijné odbory)
Prijímacie skúšky sa budú konať:
I. kolo: 11. máj 2020 (pondelok) – prvý termín
14. máj 2020 (štvrtok) – druhý termín

29. máj 2020 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa školy o uskutočnení
prípadného 2. kola prijímacích skúšok.
II. kolo: 16. jún 2020 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov

Žiak môže byť prijatý:
1) Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.


Uchádzači prijatí podľa kritérií v tejto časti budú na výsledkovej listine zoradení
podľa abecedy.
Na základe prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov.

2)

V prijímacom konaní môžu uchádzači získať body za:
I. Výsledky Testovania 9 – 2020 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
v bodovom hodnotení
súčet bodov, ktorý získal uchádzač pri Testovaní 9 - 2020 zo slovenského jazyka a
literatúry a matematiky (percentá premenené na body, 1% = 1 bod).
II. Celkový priemerný prospech zo ZŠ
Priemerný prospech sa vypočíta z povinných vyučovacích predmetov podľa známok v II.
polroku 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka Základnej školy. Do priemeru sa nezapočítavajú
vyučovacie predmety s výchovným zameraním a správanie žiaka.
ak mal žiak na ZŠ dva cudzie jazyky, bude sa do priemeru započítavať iba anglický
jazyk.
Priemer známok
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Súčet bodov, ktorý získal uchádzač za prospech zo ZŠ z jednotlivých ročníkov môže
byť maximálne 100 bodov

III. Bodovanie účasti v krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach
týkajúcich sa profilových premetov SJL a M
za úspešné riešenie predmetovej olympiády alebo víťazstvo súťaže, ktorá súvisí
s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, môže získať maximálne 10 bodov. Spolu môže
získať maximálne 20 bodov.
IV. Úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ
- podmienkou nastúpenia na štúdium do I. ročníka je ukončenie základnej školy.
V. Dobrý zdravotný stav uchádzača – odporúčanie od lekára na prihláške
VI. Písomný test zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky






Prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z profilových predmetov slovenský jazyk a
literatúra a matematika. Rozsah a obsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími
štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu pre základné
školy. Bude mať písomnú podobu a z každého predmetu bude trvať 60 minút. Za
prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry získa žiak maximálne 25 bodov.
Za prijímaciu skúšku z matematiky získa žiak maximálne 25 bodov
Úspešný je uchádzač, ktorý v každom z profilových predmetov - SJL a MAT - získal
na prijímacej skúške najmenej 8 bodov
Neúspešný je uchádzač, ktorý aspoň v jednom z profilových predmetov – SJL a MAT
- získal na prijímacej skúške 7 bodov alebo menej.
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s
prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie

Súčet získaných bodov za Testovanie 9 - 2020, priemer známok zo Základnej školy v
bodovom hodnotení, body získané z písomného testu zo SJL a MAT, a body za súťaže a
olympiády sa použijú na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.
V prípade rovnosti bodov u žiakov budú uprednostnení žiaci v tejto postupnosti:








žiak má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú
pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3 (doklad musí byť doložený pri prihláške),
žiak s lepším priemerom za I. polrok 9. ročníka,
integrovaný žiak a žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9 - 2020,
žiak, ktorý bol v 8. alebo 9. ročníku ZŠ úspešným riešiteľom predmetovej olympiády
alebo víťazom súťaže a umiestnil sa na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom a
celoslovenskom kole (doklad o umiestnení musí byť doložený pri prihláške),
v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia.

b) Ďalšie podmienky prijatia


Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté
voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých
uchádzačov. V prípade, že sa do niektorý študijný odbor neotvorí prihláseným
uchádzačom bude ponúknutý iný študijný odbor z ponuky pre školský rok 2020/2021







s podmienkou plnenia určených kritérií t. j. zaradenie sa do poradia daného počtom
bodov podľa týchto kritérií.
Ak sa uchádzač nezúčastnil Testovania 9 - 2020, vykoná písomné prijímacie skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky na základe pozvánky.
V prípade žiakov zdravotne znevýhodnených, žiakov s vývinovými poruchami učenia,
je potrebné priložiť k prihláške doklady týkajúce sa integrácie.
V prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov zdravotne znevýhodnených
bude na základe zdravotnej a špeciálnopedagogickej dokumentácie po konzultácii so
špeciálnym pedagógom zohľadnené jeho postihnutie vo vzťahu k vybranému odboru.
Ak sa takýto žiak umiestni počtom bodov na rovnakom mieste ako žiak bez
zdravotného postihnutia, bude pri prijímacom konaní uprednostnený.
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že nie je žiakom inej strednej školy

c) Spoločné ustanovenia o prijímacích skúškach
Žiak je vylúčený z prijímacej skúšky, ak:






sa nezúčastnil písomnej prijímacej skúšky a do začiatku skúšky osobne, poštou, alebo
telefonicky jeho zákonný zástupca nepožiada o ospravedlnenie neprítomnosti (§ 66
ods. 9 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov)
pri písomnej skúške používa nepovolené pomôcky, alebo aktívne komunikuje s
iným žiakom,
neodovzdá písomnú prácu v súlade s pokynmi dozor konajúceho pedagóga,
svojím správaním narušuje priebeh skúšky do takej miery, že znemožňuje pracovať
iným žiakom.

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium boli prerokované na zasadnutí pedagogickej
rady školy dňa: 27. 01.2020.
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