
Stredná odborná škola techniky a služieb 

Tovarnícka 1609, Topoľčany 

 

 Kritériá na prijatie uchádzačov 

v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2023/2024. 

V zmysle §65 a §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 61/2015  Z. z. o odbornom vzdelávaní  a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade 

školy dňa 18.11.2022 určuje pre školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijímacieho konania: 

1.   Zásady prijatia: 

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí: 

a) získali nižšie stredné vzdelanie, 

b) nie sú žiakmi inej strednej školy, 

c) splnili podmienky pre prijatie do určeného počtu žiakov zriaďovateľom. 

2.  Podmienky prijatia do študijných odborov: 

Do úvahy na prijatie sa berie: 

a) Priemerný prospech žiakov na ZŠ v 8. ročníku na konci šk. roka a v 9. ročníku na konci 

1.polroka z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, 

chémia, fyzika, biológia (prírodopis). Ak nejaká z uvedených známok žiakovi chýba, pretože bol 

hodnotený len ako „absolvoval“ alebo „aktívne absolvoval“, započíta sa mu známka z daného 

predmetu z najbližšieho predošlého hodnotiaceho koncoročného alebo polročného obdobia zo ZŠ. 

b) Bodové hodnotenie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. 

c) Body za úspešné absolvovanie predmetovej olympiády alebo odbornej súťaže, súvisiacej so 

zvoleným odborom vzdelávania. 

3.  Forma a obsah prijímacích skúšok: 

Písomný test z matematiky a písomný test zo slovenského jazyka v trvaní: každý  po 45 minút,  v 

rozsahu základného učiva ZŠ. Žiaci s ŠVVP budú mať čas predĺžený o 50%. 
Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 1.termíne 4. príp. 5.mája 2023 a v 2.termíne 9. príp. 10. mája 

2023 (5. resp. 10. máj 2023 platí v prípade potreby, vzhľadom na počet prihlásených uchádzačov). 

Organizácia a výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na web stránke školy: 

https://sostovar.edupage.org. Výsledky prijímacích skúšok  budú zverejnené 19. mája 2023 najneskôr 

do 23.59 hod. 

Kritériom  úspešného  vykonania  prijímacích  skúšok   je   získanie   najmenej   10   bodov na 

prijímacích skúškach (spolu z oboch predmetov). 

 

4.   Poradie uchádzačov: 
 

Žiaci budú prijímaní podľa poradia súčtu bodov - uvedených v bodoch 2. a),b),c) podľa uvedených 

tabuliek v bode 5. v súlade s ostatnými podmienkami prijatia do počtu, ktorý určí zriaďovateľ – 

NSK pre prijatie do študijných odborov denného štúdia . 

 

Do systému duálneho vzdelávania (SDV) budú vyberaní žiaci z prijatých žiakov zo študijného 

odboru 2411 K mechanik nastavovač resp. 2697 K mechanik elektrotechnik firmami ZKW 

Slovakia s.r.o. a BeShape Tech, k.s. Krušovce. O ich počte a zaradení do SDV rozhodnú firmy na 

základe pohovorov s prijatými žiakmi po ich prijatí do daných vzdelávacích odborov. Týchto žiakov 

si firmy môžu vyberať a uzatvoriť s nimi učebné zmluvy najneskôr do 30.06.2023. 

https://sostovar.edupage.org/
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5.   Prideľovanie bodov: 
 

a) body za priemerný prospech 8. a 9.roč. ZŠ: b, body za prijímacie skúšky: 
 

 

c, body za predmetové olympiády a súťaže, súvisiace s odborom: 

 
Okres(obvod) body Kraj body SR body 

1. 10 1. 15 1. 20 

2. 8 2. 12 2. 18 

3. 5 3. 10 3. 15 

Úspeš.riešiteľ 3 Úspeš.riešiteľ 8 Úspeš.riešiteľ 10 

 

d) bonusové body: 

+20 bodov za prednostný výber školy t.j. ak žiak má prihlášky na štúdium podané iba  

        na SOŠ techniky a služieb Topoľčany a nemôže tak byť prijatý v 1.kole na inú SŠ 

-20 bodov za znížený stupeň zo správania v 6.-9.ročníku na 3 alebo 4 

-10 bodov za znížený stupeň zo správania v 6.-9.ročníku na 2 

 

6.   Ďalšie zásady prijímacieho konania: 
 

Pri rovnosti počtu bodov bude prijímacia komisia brať do úvahy, či žiak: 

1. je držiteľom preukazu ZPS – pri splnení zdravotných požiadaviek v danom odbore, 

2. dosiahol lepšie výsledky na prijímacej skúške, 

3. má lepší priemer zo známok na vysvedčení zo 6. a 7. ročníka ZŠ z predmetov, 

uvedených v bode 2 odsek a). 

Priemer: 9. roč. 8. roč. 

1,00 20 20 

1,01-1,17 19 19 

1,18-1,34 18 18 

1,35-1,51 17 17 

1,52-1,68 16 16 

1,69-1,86 15 15 

1,86-2,02 14 14 

2,03-2,19 13 13 

2,20-2,36 12 12 

2,37-2,53 11 11 

2,54-2,70 10 10 

2,71-2,87 9 9 

2,88-3,04 8 8 

3,05-3,21 7 7 

3,22-3,38 6 6 

3,39-3,55 5 5 

3,56-3,72 4 4 

3,73-3,89 3 3 

3,90-4,06 2 2 

4,07-4,23 1 1 

4,24-5,00 0 0 
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Zápis na štúdium vykoná zákonný zástupca žiaka na základe doručeného potvrdenia o nastúpení žiaka 

na štúdium cez ŠIS Edupage alebo osobne alebo poštou najneskôr do 24.mája 2023 (do 23.59 hod.). 

Rozhodujúci je dátum podania na pošte alebo dátum odoslania elektronicky.  

Ak zákonný zástupca žiaka potvrdenie neodošle do 24. mája 2023, rozhodnutie o prijatí sa stáva 

neplatným. Prijatý bude ďalší uchádzač v poradí, ktorý vyhovel podmienkam prijatia a jeho zákonný 

zástupca prejaví písomne záujem o prijatie žiaka na uvoľnené miesto. 

 

Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) musí  byť žiadosť 

o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Podmienky prijímacej skúšky (okrem predĺženia času) 

môžu byť takémuto žiakovi vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie upravené na základe kontaktu so 

žiakom, jeho zákonným zástupcom, prípadne špeciálnym pedagógom ešte pred prijímacou skúškou. 

Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude prijímacia 

komisia ani riaditeľ akceptovať. 

 

 Kritériá na prijatie uchádzačov 

v 1. kole do 1. ročníka učebných odborov pre šk. rok 2023/2024 

      V zmysle §65 a §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 61/2015  Z. z. o odbornom vzdelávaní  

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej 

rade školy dňa 18.11.2022 určuje pre školský rok 2023/2024 tieto kritériá prijímacieho konania : 

1.  Zásady prijatia: 

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí: 

a) získali nižšie stredné vzdelanie, 

b) nie sú žiakmi inej strednej školy, 

c) splnili podmienky pre prijatie do určeného počtu žiakov zriaďovateľom. 

2. Podmienky prijatia do učebných odborov: 

Do úvahy na prijatie sa berie: 

a) Priemerný prospech žiakov na ZŠ v 8. ročníku na konci šk. roka a v 9. ročníku na konci 

1.polroka (príp. na konci 7. ročníka) z vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvý 

cudzí jazyk, matematika, chémia, fyzika, biológia (prírodopis). Ak nejaká z uvedených známok 

žiakovi chýba, pretože bol hodnotený len ako „absolvoval“ resp. „ aktívne absolvoval“, započíta 

sa mu známka z daného predmetu z najbližšieho predošlého hodnotiaceho koncoročného alebo 

polročného obdobia zo ZŠ. 

b) Body za úspešné absolvovanie predmetovej olympiády alebo odbornej súťaže, súvisiacej so 

zvoleným odborom vzdelávania. 

3.  Poradie uchádzačov: 

Uchádzači budú prijímaní bez absolvovania prijímacej skúšky podľa poradia súčtu bodov - 

uvedených v bodoch 2. a),b) podľa uvedených tabuliek v bode 4. v súlade s ostatnými podmienkami 

prijatia do počtu, ktorý určí zriaďovateľ – NSK pre prijatie do učebných odborov denného štúdia. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na web stránke školy 

https://sostovar.edupage.org dňa 19. mája 2023 najneskôr do 23.59 hod. 

Do systému duálneho vzdelávania budú vyberaní žiaci z prijatých žiakov z učebného odboru 2487 

H 01 autoopravár - mechanik firmou Volvo Group Slovakia s.r.o. a z učebného odboru 6489 H 

hostinský, hostinská zamestnávateľmi na prevádzky Rybárska bašta Solčany a Villa Karla Topoľčany. 

O ich počte rozhodnú firmy na základe pohovorov s prijatými žiakmi do daných učebných odborov. 

Týchto žiakov si firmy môžu vyberať a uzatvoriť s nimi učebné zmluvy najneskôr do 30.06.2023. 

https://sostovar.edupage.org/


Stredná odborná škola techniky a služieb 

Tovarnícka 1609, Topoľčany 

 

 

4.  Prideľovanie bodov: 

a. body za prospech 8. a 9.roč. ZŠ : 
 

b, body za predmetové olympiády a súťaže, súvisiace s odborom: 

 
Okres(obvod) body Kraj body SR body 

1. 10 1. 15 1. 20 

2. 8 2. 12 2. 18 

3. 5 3. 10 3. 15 

Úspeš.riešiteľ 3 Úspeš.riešiteľ 8 Úspeš.riešiteľ 10 

 

c) bonusové body: 

+15 bodov za prednostný výber školy t.j. ak žiak má prihlášky na štúdium podané iba na 

SOŠ techniky a služieb Topoľčany a nemôže tak byť prijatý na inú SŠ 1.kole PS 

-12 bodov za znížený stupeň zo správania v 6.-9.ročníku na 3 alebo 4 

-5 bodov za znížený stupeň zo správania v 6.-9.ročníku na 2 

5.  Ďalšie zásady prijímacieho konania: 
 

         Zápis na štúdium vykoná zákonný zástupca žiaka na základe doručeného potvrdenia o nastúpení 

žiaka na štúdium cez ŠIS Edupage alebo osobne alebo poštou najneskôr do 24.mája 2023 (do 23.59 hod.). 

Rozhodujúci je dátum podania na pošte alebo dátum odoslania elektronicky.  

        Ak zákonný zástupca žiaka potvrdenie neodošle do 24. mája 2023, rozhodnutie o prijatí sa stáva 

neplatným. Prijatý bude ďalší uchádzač v poradí, ktorý vyhovel podmienkam prijatia a jeho zákonný 

zástupca prejaví písomne záujem o prijatie žiaka na uvoľnené miesto 

         Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) musí  byť 

žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Podmienky prijímacej skúšky (okrem predĺženia 

času) môžu byť takémuto žiakovi vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie upravené na základe 

kontaktu so žiakom, jeho zákonným zástupcom, prípadne špeciálnym pedagógom ešte pred prijímacou 

skúškou. Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude 

prijímacia komisia ani riaditeľ akceptovať. 

Pri rovnosti počtu bodov bude prijímacia komisia brať do úvahy, či žiak: 

1. je držiteľom preukazu ZPS – pri splnení zdravotných požiadaviek v danom odbore, 

2. má lepší priemer zo známok na vysvedčení zo 6. a 7. ročníka ZŠ z predmetov, 

uvedených v bode 2 odsek a). 

3. má lepšie známky na vysvedčení zo 6. a 7. ročníka ZŠ z profilujúcich predmetov- MAT , SJL. 

 

 
V Topoľčanoch dňa 18.11.2022 Mgr. Miloš Kováč 

riaditeľ školy 

Priemer: 9. roč. 8. roč. 

1,00 20 20 

1,01-1,17 19 19 

1,18-1,34 18 18 

1,35-1,51 17 17 

1,52-1,68 16 16 

1,69-1,86 15 15 

1,86-2,02 14 14 

2,03-2,19 13 13 

2,20-2,36 12 12 

2,37-2,53 11 11 

2,54-2,70 10 10 

 

Priemer: 9. roč. 8. roč. 

2,71-2,87 9 9 

2,88-3,04 8 8 

3,05-3,21 7 7 

3,22-3,38 6 6 

3,39-3,55 5 5 

3,56-3,72 4 4 

3,73-3,89 3 3 

3,90-4,06 2 2 

4,07-4,23 1 1 

4,24-5,00 0 0 

 


