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 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

 POLYTECHNICKÁ 

 Sládkovičova ulica 104 

 034 01 Ružomberok 
 

    

 

 

K r i t é r i á   p r e   p r i j a t i e    

 na nadstavbové štúdium pre školský rok 2013 / 2014 
 

V súlade s § 69 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Strednej 

odbornej školy polytechnickej Ružomberok vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade 

a v rade školy nasledovné kritériá pre prijatie uchádzačov v prijímacom konaní nadstavbového 

štúdia pre školský rok 2013 / 2014. 

Plán prijímania uchádzačov na denné nadstavbové štúdium: 

 

Kód a názov študijného odboru 
Počet 

Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia 
tried uchádzačov 

3757 L dopravná prevádzka 1 30 ISCED 3A 2 roky 

 

Na denné nadstavbové štúdium na Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova 

ulica 104, Ružomberok budú pre školský rok 2013 / 2014 prijímaní uchádzači, ktorí 

získali stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. 

v zodpovedajúcom učebnom odbore podľa nasledovných kritérií: 

 

Prijímanie na štúdium bez vykonania prijímacej skúšky bude škola realizovať u uchádzačov 

podľa  dosiahnutého súčtu bodov pri zohľadnení priemerného prospechu za 2. ročník a 1. 

polrok 3. ročníka učebného odboru. 
 

Bodový súčet sa vypočíta nasledovne:  

Σ (bodov) = Σ (PP 2.R) + Σ (PP 3.R)  

 PP 2.R    -   body za priemerný prospech v 2. ročníku učebného odboru  

  PP 3.R    -   body za priemerný prospech v 1. polroku 3. ročníka učebného odboru 

Za priemerný prospech za 2. ročník a 1. polrok 3. ročníka učebného odboru môže uchádzač 

získať -  maximálne 30 bodov.  

 

Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v SŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je 

uvedený prepočet priemerného prospechu za 2. ročník a 1. polrok 3. ročníka učebného odboru: 

 

Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 2. ročník 

 Počet bodov 

za 3. ročník 

 Priemerný 

prospech 

Počet bodov 

za 2. ročník 

 Počet bodov 

za 3. ročník 

         

1,00-1,10 15  15  1,91-2,00 7  7 

1,11-1,20 14  14  2,01–2,20 6  6 

1,21-1,30 13  13  2,21-2,40 5  5 

1,31-1,40 12  12  2,41-2,60 4  4 

1,41-1,50 11  11  2,61-2,80 3  3 

1,51-1,70 10  10  2,81-3,00 2  2 

1,71-1,80 9  9  3,01-3,20 1  1 

1,81-1,90 8  8  3,21-3,50 0  0 
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Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za každú ďalšiu desatinu prideľuje uchádzačovi jeden 

záporný bod. 

 

Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí 

sa dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v pláne prijímacia uchádzačov. 

 

V prípade rovnosti bodov bude o poradí uchádzača rozhodovať lepší priemerný prospech                        

za 1. polrok 3. ročníka štúdia v učebnom odbore. 

 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 27. 06. 2013 (štvrtok) o 13,00 hod. 

v zasadacej miestnosti SOŠ polytechnickej Ružomberok. 

 

 

 

 

V Ružomberku 15. 05. 2013      

 

 

 

 

Mgr. Vladimír  Pančík 

  riaditeľ školy 

 


