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KRITÉRIÁ 

pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre 

školský rok 2017/2018 
 

Riaditeľ Strednej odbornej školy s VJM - Szakközépiskola v Dunajskej Strede v zmysle zákona NR SR č. 

245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa stanovuje kritériá na prijatie do 

1. ročníka študijných a učebných odborov ţiakov ZŠ pre školský rok 2017/2018. 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

 

I. Prijatie bez prijímacích skúšok 

 
Podľa § 65 ods. 4 školského zákona bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom 

testovaní ţiaka 9. ročníka Testovanie 9-2017 (z matematiky, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z 

vyučovacieho jazyka - MJL) dosiahli v kaţdom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.  

 

II. Prijatie na základe prijímacích skúšok 

 
1.) Termíny konania prijímacích skúšok sú stanovené: 

 1. kolo 1. termín – 9. mája 2017 o 8:30 hod. v budove školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská 

Streda, 

 1. kolo 2. termín – 11. mája 2017 o 8:30 hod. v budove školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská 

Streda. 

V prípade nenaplnenia počtu ţiakov, ktorých moţno prijať do tried prvého ročníka sa koná 2. kolo 

prijímacích skúšok 20. júna 2017 o 8:30 hod. . 

 
2.) Plán výkonov: 

Stredná odborná škola s VJM Dunajská Streda pre školský rok 2017/2018 prijíma do 1. ročníka 4-

ročných študijných odborov nasledovné počty ţiakov: 

 

 Kód Študijný odbor Vyuč. Profilové  Plánovaný počet

   jazyk predmety  ţiakov / tried 

 2561 M  informačné a sieťové technológie MJ SJSL, MAT, MJL 25 / 1 

 3917 M 02  technické a informatické sluţby – v strojárstve MJ SJSL, MAT, MJL 12 / 0,5 

 3917 M 03  technické a inform. sluţby – v elektrotechnike MJ SJSL, MAT, MJL 19 / 0,5 

 6329 M 01  obch. a inform. sluţby – medzinár. obch. vzťahy MJ SJSL, MAT, MJL 21 / 0,5 

 6362 M kozmetička a vizáţistka MJ SJSL, MAT, MJL 10 / 0,5 

   SPOLU         87 / 3 

 
3.) Ţiak je prijatý podľa nasledovných kritérií - bodové hodnotenie za: 

a) výsledky prijímacej skúšky, 

b) priemerný prospech z 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka  ZŠ , 

c) hodnotenie správania, 

d) výsledky celoplošného testovania ţiakov  9. ročníka ZŠ, 

e) mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaţí a olympiád. 
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4.) Bodové hodnotenie ţiakov – celkový počet bodov:  300 

a) Výsledky prijímacej skúšky – (maximálny počet bodov: 120) 

 test  –  slovenský jazyk a slovenská literatúra –  40 bodov, 

 test  –  matematika –  40 bodov, 

 test  –  maďarský jazyk a literatúra –  40 bodov. 

 

b) Priemer zo ZŠ – (maximálny počet bodov: 40) 

Ţiakom budú pridelené body podľa výsledkov získaných v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré 

dosiahli na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ takto: 

 

 Celkový priemerný prospech   Bodové hodnoty 

 1,00 – 2,00 40 

 2,01 – 2,10 35 

 2,11 – 2,20 30 

 2,21 – 2,30 25 

 2,31 – 2,40 20 

 2,41 – 2,50 15 

 2,51 – 2,60 10 

 2,61 – 2,70   5 

 2,71 -    0 

 

c) Za zníţenú známku zo správania sa pridelia mínusové body nasledovne: 

2. stupeň – - (mínus) 10 bodov 

3. stupeň  – - (mínus) 20 bodov 

 

d) Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ v roku 2017 – (maximálny počet bodov: 120) 

 zo SJSL   –  40 bodov, 

 z MAT –  40 bodov, 

 z MJL  –  40 bodov. 

 

 MONITOR: MJL, SJSL a MAT Bodové hodnoty 

 91 – 100 % 40 

 81  –  90 % 35 

 71 –  80 % 30 

 61  –  70 % 25 

 51  –  60 % 20 

 41 –  50 % 15 

 31  –  40 % 10 

 21 –  30 %   5 

   0 –  20 %   0 

  

e) Mimoškolské aktivity – (maximálny počet bodov:  20) 

 
5.) Všeobecné ustanovenia 

 

 Súčet bodov získaných podľa odseku 4.) tvorí celkové bodové hodnotenie ţiaka získané na prijímacích 

skúškach.  

 Ţiak úspešne splnil kritériá prijímacieho konania na prijatie, ak získal aspoň 100 bodov z celkového 

počtu bodov. 

 Pri rozhodovaní o prijatí bude zohľadnená zdravotná spôsobilosť uchádzača. 

 Pri rovnosti získaných bodov budú uprednostnení ţiaci, ktorí získali väčší počet bodov na prijímacích 

skúškach. Ak nerozhodnú o poradí tieto kritériá, rozhodne o prijatí prijímacia komisia. 

 Prijímacia komisia môţe urobiť výnimku z poradia vo výnimočných prípadoch (výkonní športovci, úspešní 

riešitelia olympiád a pod.). 

 Podmienkou definitívneho prijatia ţiaka je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ. 
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UČEBNÉ ODBORY: 

 

1.) Plán výkonov: 

 
Kód  Učebný odbor Vyuč. Profilové  Plánovaný počet

   jazyk predmety ţiakov / tried 

 2487 H 01   autoopravár – mechanik MJ    –––  19 / 0,5 

 2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika MJ  –––  12 / 0,5 

 6456 H kaderník MJ   –––   25 / 1 

   SPOLU      56 / 2 

 

ŢIACI BUDÚ PRIJATÍ DO UVEDENÝCH UČEBNÝCH ODBOROV BEZ PRIJÍMACÍCH 

SKÚŠOK! 
 

2.) Oblasti hodnotenia ţiakov – celkový počet bodov: 160 

 

a) Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia na ZŠ – (maximálny počet bodov je 40). 

Ţiakom budú pridelené body podľa výsledkov získaných v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré 

dosiahli na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ. 

 

b) Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka 2017 - MONITOR – (maximálny počet bodov je 120) 

a) zo SJSL   –  40 bodov, 

b) z MAT –  40 bodov, 

c) z MJL  –  40 bodov. 

 

 Pri rovnosti bodov budú uprednostnení ţiaci s lepším priemerným prospechom v 1. polroku posledného 

ročníka ZŠ.  

 Ak nerozhodnú o poradí tieto kritériá, rozhodne o prijatí prijímacia komisia. 

 

 

 

V Dunajskej Strede 15. marca 2017 

 

  

 

 

                          

                                                        Helena Molnárová  

                                                       riaditeľka školy 


