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

školský rok 2023/2024 
 

EDUID org. zložky SOŠ informatiky a služieb s v.j.m.: 100019124 

Riaditeľka Spojenej školy, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy 

dňa 22.11.2022, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka 

študijných a učebných odborov žiakov ZŠ pre školský rok 2023/2024 pre  org. zložku: Stredná odborná škola 

informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgátatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede. 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

 

1.) Termíny konania prijímacích skúšok sú stanovené: 

 1. kolo 1. termín – 4. a 5. mája 2023 o 8:00 hod. v budove školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, 

 1. kolo 2. termín – 9. a 10. mája 2023 o 8:00 hod. v budove školy, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda. 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacieho konania z dôvodu ochorenia alebo karantény, 

môže sa zúčastniť dištančnou formou alebo mu bude ponúknutý náhradný termín. V prípade nenaplnenia počtu 

žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa koná 2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2023 o 8:00 

hod. . 

 

2.) Plán výkonov: 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM v Dunajskej Strede pre školský rok 2023/2024 prijíma do 

1. ročníka 4-ročných študijných odborov nasledovné počty žiakov: 

 
 Kód Študijný odbor Vyuč. Profilové  Plánovaný počet 

   jazyk predmety  žiakov / tried 

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

 3917 M 02  technické a informatické služby – v strojárstve MJ SJL, MAT, MJL  8 / 0,5 

 3917 M 03  technické a informatické služby – v elektrotechnike MJ SJL, MAT, MJL 10 / 0,5 

 6329 M 01   obchodné a inform. služby – medzin. obch. vzťahy MJ SJL, MAT, MJL  8 / 0,5 

 6362 M kozmetička a vizážistka MJ SJL, MAT, MJL 17 / 0,5 

   SPOLU         68 / 3 

 

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

a) výsledky prijímacej skúšky, 

b) priemerný prospech z určených predmetov z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka  ZŠ, 

c) hodnotenie správania, 

d) výsledky celoplošného testovania žiakov  9. ročníka ZŠ T9, 

e) mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaží a olympiád. 
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Ak uchádzač v externom testovaní žiakov  9. ročníka ZŠ T9 dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom 

vyučovacom predmete samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Bude mu pridelený maximálny počet 

bodov, ktoré môže uchádzač za prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov získať. 

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok. Ak riaditeľ strednej školy nebude mať do tohto termínu  výsledky 

externého testovania T9, pozve uchádzača na prijímacie skúšky a uchádzač bude informovaný o prijatí bez 

prijímacej skúšky v deň konania prijímacích skúšok.  

 

4.) Bodové hodnotenie žiakov – 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) 

Žiakom budú pridelené body podľa priemerného prospechu z určených predmetov z 2. polroku 8. ročníka a 1. 

polroku 9. ročníka  ZŠ podľa nasledujúceho vzťahu: 

            (5 - priemer známok z určených predmetov) x 10 

Do priemeru bude zahrnutý prospech z predmetov:  

 maďarský jazyk a literatúra, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v maďarskom jazyku. 

 slovenský jazyk a slovenská literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra, 

  cudzí jazyk 

  matematika 

  fyzika 

  biológia 

  chémia 

  dejepis 

 Priemer sa vypočíta iba z tých predmetov, ktoré boli hodnotené známkou. 

 

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

2. stupeň – - (mínus) 5 bodov 

3. stupeň  – - (mínus) 10 bodov 

 4. stupeň – - (mínus) 15 bodov 

  

d) Výsledky celoplošného testovania žiakov  9. ročníka ZŠ T9 – (maximálny počet bodov: 120) 

Žiakom budú pridelené body pre výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 v roku 2023 

podľa nasledujúceho vzťahu: 

priemerná úspešnosť testovania T9 x 120  
  

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

Predmetová olympiáda a iný typ súťaže sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo 

SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej 

olympiáde a Pytagoriáde. 

Za výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach a olympiádach môže žiak získať nasledovné bodové 

ohodnotenie: 

 
Typ súťaže  Umiestnenie Počet bodov 

Okresná predmetová 

olympiáda, Pytagoriáda  
1. až 5. miesto    10 bodov 

Krajská predmetová 

olympiáda, Pytagoriáda 
1. až 5. miesto     15 bodov 

Celoštátna predmetová 

olympiáda, Pytagoriáda 
1. až 5. miesto           20 bodov 
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5.) Všeobecné ustanovenia 
 

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

skúškach.  

 Uchádzač, ktorý v externom testovaní žiakov  9. ročníka ZŠ T9 dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom 

vyučovacom predmete samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Bude mu pridelený maximálny počet 

bodov, ktoré môže uchádzač za prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov získať. 

 Ak sa žiak z objektívneho dôvodu nezúčastnil Testovania 9, bude mu pridelený toľko bodov, koľko získal na 

prijímacích skúškach z jednotlivých predmetov. 

 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 4. d) Mimoškolské aktivity,  

c/ dosiahol väčší počet bodov za bod č. 4. a) Výsledky prijímacej skúšky. 

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

riešitelia olympiád a pod.). 

 Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude upravená prijímacia skúška v súlade s odporúčaním špeciálneho 

pedagóga alebo psychológa a IVVP, podľa ktorého bol žiak vzdelávaný na ZŠ. 

 Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ. 

 

6.) Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky 

Pre študijné odbory: 2561 M          informačné a sieťové technológie 

  3917 M 02  technické a informatické služby v strojárstve  

  3917 M 03  technické a informatické služby v elektrotechnike  

  6329 M 01     obchodné a informačné služby – medzinárodné obch. vzťahy 

 6362 M          kozmetička a vizážistka 

 

  

Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

                 MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

  

 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry sa bude 

konať písomnou formou. Bude ju tvoriť 10 úloh. V teste sa budú vyskytovať dva typy úloh: 

                      -  úlohy s uzavretou odpoveďou – so 3 možnosťami výberových odpovedí (A, B, C); 

                      -  úlohy s krátkou odpoveďou. 

 Trvanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry: 45 minút. 

 Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 

a  z maďarského jazyka a literatúry: 40 bodov. 

 Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre predmety 

slovenský jazyk a slovenská literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Prijímacia skúška zo slovenského 

jazyka a slovenskej literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry bude pozostávať z otázok z nasledovných 

oblastí: 

 zvuková rovina jazyka, 

 lexikálna rovina jazyka – slovná zásoba, 

 morfologická rovina jazyka – tvaroslovie, 

 syntaktická rovina jazyka – skladba, veta, súvetie, 

 literatúra - prehľad základných literárnych diel a autorov. 

 Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu používať počas písomnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry a  z maďarského jazyka a literatúry: 

 písacie potreby – modré alebo čierne guľôčkové pero. 
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Predmet: MATEMATIKA 

 

 Prijímacia skúška z matematiky sa bude konať písomnou formou. Bude ju tvoriť 10 úloh. 

 Trvanie prijímacej skúšky z matematiky: 45 minút. 

 Maximálny celkový počet získaných bodov za písomnú skúšku z matematiky: 40 bodov. 

 Obsah prijímacej skúšky bude v súlade s platnými učebnými osnovami základných škôl pre predmet 

matematika. Prijímacia skúška z matematiky bude pozostávať úlohy z nasledovných oblastí: 

 racionálne čísla (počítanie s desatinnými číslami a so zlomkami), 

 pomer, úmera, percentový počet, 

 výrazy a ich úpravy, 

 lineárne rovnice s jednou neznámou, 

 pravouhlý trojuholník, Pytagorova veta, 

 obvody a obsahy rovinných útvarov, 

 povrchy a objemy telies – kocka, kváder, hranol, valec. 

 Povolené pomôcky, ktoré žiaci môžu používať počas písomnej skúšky z matematiky: 

 písacie a rysovacie potreby, kalkulačka. 

 

 

 

UČEBNÉ ODBORY: 

 
ŽIACI BUDÚ PRIJATÍ DO UVEDENÝCH UČEBNÝCH ODBOROV BEZ PRIJÍMACÍCH 

SKÚŠOK! 

 

1.) Plán výkonov: 

 
   Kód  Učebný odbor Vyuč. Profilové  Plánovaný počet 

                                                                                     jazyk predmety   žiakov / tried 

 2487 H 01   autoopravár – mechanik MJ    –––  14 / 0,5 

 2683 H 11   elektromechanik – silnoprúdová technika MJ  –––  22 / 1 

 6456 H kaderník MJ   –––   17 / 0,5 

   SPOLU       53 / 2 

 

 

2.) Žiak je prijatý podľa nasledovných kritérií - bodové hodnotenie za: 

 

a) priemerný prospech z 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka  ZŠ, 

b) hodnotenie správania, 

c) výsledky celoplošného testovania žiakov  9. ročníka ZŠ T9, 

d) mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaží a olympiád. 

 

3.) Oblasti hodnotenia žiakov – celkový počet bodov: 180 

 

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

Žiakom budú pridelené body podľa priemerného prospechu z určených predmetov z 2. polroku 8. ročníka a 1. 

polroku 9. ročníka  ZŠ podľa nasledujúceho vzťahu: 

            (5 - priemer známok z určených predmetov) x 10 

Do priemeru bude zahrnutý prospech z predmetov:  

maďarský jazyk a literatúra, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v maďarskom jazyku. 

slovenský jazyk a slovenská literatúra alebo slovenský jazyk a literatúra, 

cudzí jazyk 

matematika 

fyzika 
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biológia 

chémia 

dejepis 

 Priemer sa vypočíta iba z tých predmetov, ktoré boli hodnotené známkou. 

 

b) Za zníženú známku zo správania sa pridelia mínusové body nasledovne: 

2. stupeň – - (mínus) 5 bodov 

3. stupeň  – - (mínus) 10 bodov 

 4. stupeň – - (mínus) 15 bodov 

 

     c)   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v roku 2022 – (maximálny počet bodov: 120) 

Žiakom budú pridelené body pre výsledky celoslovenského testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 v roku 2023 

podľa nasledujúceho vzťahu: 

priemerná úspešnosť testovania T9 x 120  
 

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

Predmetová olympiáda a iný typ súťaže sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, 

cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a 

Pytagoriáde. 

Za výsledky dosiahnuté v predmetových súťažiach a olympiádach môže žiak získať nasledovné bodové 

ohodnotenie: 

Typ súťaže  Umiestnenie Počet bodov 

Okresná predmetová 

olympiáda, Pytagoriáde  
1. až 5. miesto    10 bodov 

Krajská predmetová 

olympiáda, Pytagoriáde 
1. až 5. miesto     15 bodov 

Celoštátna predmetová 

olympiáda, Pytagoriáde 
1. až 5. miesto      20 bodov 

 

 

4.) Všeobecné ustanovenia 
 

 Súčet bodov získaných podľa odseku 2.) tvorí celkové bodové hodnotenie žiaka získané na prijímacích 

skúškach.  

 Uchádzač, ktorý v externom testovaní žiakov  9. ročníka ZŠ T9 dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom 

vyučovacom predmete samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky. Bude mu pridelený maximálny počet 

bodov, ktoré môže uchádzač za prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov získať.???????? 

 Ak sa žiak z objektívneho dôvodu nezúčastnil Testovania 9, bude mu pridelený toľko bodov, koľko získal na 

prijímacích skúškach z jednotlivých predmetov. 

 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 2. d) Mimoškolské aktivity,  

c/ dosiahol väčší počet bodov za bod č. č. a) Výsledky prijímacej skúšky. 

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

riešitelia olympiád a pod.). 

 Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bude upravená prijímacia skúška v súlade s odporúčaním špeciálneho 

pedagóga alebo psychológa a IVVP, podľa ktorého bol žiak vzdelávaný na ZŠ. 

 Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ. 

 

 

V Dunajskej Strede 20. novembra 2022 

 

                

 

                                                        Ing. Angelika Vajdaová  

                                                       riaditeľka školy 


