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K R I T É R I A 

K PRIJÍMACIEMU KONANIU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

 

Študijné odbory 

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v zmysle zákona NR SR. č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 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 v znení neskorších predpisov. 

Organizácia prijímacieho  konania: 

 

1/ Prihlášky žiakov na štúdium v SOŠ zašle uchádzač, alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača  

    najneskôr do 20. 03. 2023. 

 

2/ Termín prijímacieho konania 

1. kolo – 1. termín 4. 5. 2023 v prípade potreby aj 5.5.2023 

           2.  termín 9.5. 2023 v prípade potreby aj 10.5.2023 

     2. kolo –  20.6.2023 len v prípade voľných miest  

    

3/  Študijné odbory 

Plánovaný počet žiakov 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 

Druh štúdia 

/študijný odbor/ 

Číselný 

znak 

odboru 

Slovný názov odboru Počet 

žiakov 

4-ročné 3658 K Mechanik stavebnoinštalačných 

zariadení 

8 

študijné  3795 K Klientsky manažér pošty 8 

Odbory 6446 K Kozmetik 10 

SPOLU   26 

 

Vo všetkých odboroch majú žiaci možnosť študovať aj v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Kritéria pre prijatie   
 

I. Výsledky povinných predmetov zo ZŠ  

 

       Bodové hodnotenie povinných predmetov: slovenský jazyk a matematika za druhý polrok 8.  

       ročníka a prvý  polrok 9.  ročníka 

       maximálne  - 180 bodov, za každý predmet – 45 bodov 

       hodnotenie:  výborný /1/                          – 45 bodov,  

                            chválitebný /2/                    – 20 bodov, 

                            dobrý /3/                             – 5 bodov 

                            dostatočný                          – 0 bodov 

 

II. Výsledky profilového predmetu zo ZŠ 

            Bodové hodnotenie profilujúceho  predmetu: cudzí jazyk za druhý polrok 8. ročníka a prvý     

            polrok 9.  ročníka 
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       maximálne  - 54 bodov 

       hodnotenie:  výborný /1/                         – 27 bodov,   

                          chválitebný /2/                    – 12 bodov, 

                           dobrý /3/                             – 3 body 

                           dostatočný                          – 0 bodov 

 

III. Výsledky doplnkového predmetu zo ZŠ 

 

Bodové hodnotenie doplnkového  predmetu: chémia, fyzika  za prvý  polrok 9.  ročníka 

       maximálne  - 36 bodov 

       hodnotenie:  výborný /1/                         – 18 bodov,   

                           chválitebný /2/                   – 8 bodov, 

                           dobrý /3/                            – 2 body 

                           dostatočný                         – 0 bodov 

 

IV. Písomné prijímacie skúšky formou testu 

 

SJL max. 25 bodov MAT max. 25 bodov 

Maximálne – 50 bodov 

 

V. bodové  zvýhodnenie    

ak má prioritný záujem o štúdium na škole ( podal si obidve prihlášky na SOŠ, Garbiarska 1 ) 

- 10 bodov pre odbor uvedení v 1. termíne 

- úspešné riešenie predmetových olympiád + 5 bodov 

- víťazstvo v súťažiach, súvisiacich so zvoleným odborom + 5 bodov 

 

Poznámka: 

Uchádzačovi, ktorý má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné 

hodnotenie, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, 

v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

 

Celkový možný počet získaných bodov 340 bodov. 
 

V prípade rovnosti bodov rozhodujúcim kritériom pre stanovenie poradia je :             

 

VI. A/ podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý  

 uchádzať, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú  

 pracovnú schopnosť 

            B/ priemer známok celkový za 6 - 9.  ročník, 

            C/ priemer známok za 7. ročník     

 

VII.  Limit pre prijatie žiaka do študijného odboru je získanie minimálne 10 bodov.  

 

 
Z dôvodu operatívneho kontaktovania zákonného zástupcu žiaka je potrebné uviesť v prihláške na štúdium do strednej 

školy a na potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium do strednej školy telefonický kontakt zákonného zástupcu alebo 

emailový kontakt. 
 

 

Kritéria prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade a v Rade školy. 
 

 

Kežmarok 22. 02. 2023  

                                                        Ing. Vojtech Wagner 

                                                                                                                                     riaditeľ školy  


