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 2021/ 2022

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 2021/2022.
Minimálny počet žiakov v triede je 17.
4-ročné študijné odbory:
2 triedy: 2682 K mechanik počítačových sietí

44 žiakov

1 trieda: 2697 K mechanik elektrotechnik

12 žiakov

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
3795 K klientsky manažér pošty

12 žiakov
4 žiakov

Organizácia prijatia na vzdelávanie žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2021/2022
Podanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu

8. apríl 2021

Zdravotný stav uchádzača v prihláške netreba dokladovať.
Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ
Prijímacie skúšky sa budú konať:

16. apríl 2021

I. termín: 3 . – 4. máj 2021 (pondelok, utorok) – prvý termín
II. termín: 10. – 11. máj 2021 (pondelok, utorok) – druhý termín
20. máj 2021 - Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí
žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa
výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy.
25. máj 2021 - Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo
potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole; potvrdenie sa doručuje cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky
strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Termíny rozhodujúce pre organizáciu prijímacích skúšok 2020/2021 môžu byť zmenené v
nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
Podmienky prijatia na vzdelávanie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného
stredného odborného vzdelávania (študijné odbory)
Žiak môže byť prijatý:
Na základe prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov.
V prijímacom konaní môžu uchádzači získať body za:
I.

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka

Povinné predmety:
o
o

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

Do celkového súčtu budú pridelené body za každý predmet a hodnotenie samostatne.
hodnotenie
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný

Počet bodov
45
20
5
0

V prípade slovného hodnotenia ak nebude možné jednoznačne hodnotenie určiť bude sa
vychádzať zo známok v 6. a 7. ročníku.

Profilový predmet :
o Anglický jazyk
Do celkového súčtu budú pridelené body nasledovne:
hodnotenie
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný

Počet bodov
27
12
3
0

V prípade slovného hodnotenia ak nebude možné jednoznačne hodnotenie určiť bude sa
vychádzať zo známok v 6. a 7. ročníku.
Doplnkový predmet:
o Fyzika
Do celkového súčtu body budú pridelené nasledovne:
hodnotenie
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný

Počet bodov
18
8
2
0

V prípade slovného hodnotenia ak nebude možné jednoznačne hodnotenie určiť bude sa
vychádzať zo známok v 6. a 7. ročníku.

II. Bodovanie účasti v krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach
týkajúcich sa povinných predmetov (SJL a M) , profilového a doplnkového
predmetu (AJ, F)
Maximálne 30 bodov za každý predmet, podľa umiestnenia v okresnom, krajskom, národnom
kole (1 -3. miesto):
Umiestnenie
Okresné kolo
Krajské kolo

Národné kolo

III.

Počet bodov
10

20
30

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 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.
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 2021/2022
s podmienkou plnenia určených kritérií t. j. zaradenie sa do poradia daného počtom
bodov podľa týchto kritérií.
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:







IV.

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.
Ďalšie podmienky štúdia
o Úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ, podmienkou nastúpenia na štúdium
do I. ročníka je ukončenie základnej školy.
o Zdravotný stav uchádzača netreba dokladovať. Jediná podmienka je, že
žiak nemôže byť farboslepý.

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá
časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť
žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium boli schválené pedagogickou radou 5. 2. 2021.

PaedDr. Ján Sadloň
Riaditeľ školy

