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KRITÉRIÁ
PRIJÍMACIEHO KONANIA DO PRVÉHO ROČNÍKA
NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104 v Ruţomberku
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 (prijímacie konanie v stredných
školách § 69 ods. 4 školského zákona), zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 11.04.2019 určuje
podmienky prijímacieho konania do prvého ročníka nadstavbovej formy štúdia pre školský
rok 2019 / 2020.
TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA:
1. kolo prijímacích skúšok

- 26. júna 2019 (streda) o 8,00 hod.

2. kolo prijímacích skúšok

- 26. augusta 2019 (pondelok) o 8,00 hod.
(bude sa konať v prípade nenaplnenia počtu žiakov)

V školskom roku 2019/ 2020 sa plánuje otvoriť 1 trieda denného nadstavbového štúdia:
Kód a názov študijného odboru
3757 L dopravná prevádzka

Počet
tried
uchádzačov
1,0
20

Dĺžka
štúdia

Prijímacie skúšky
z prof. predmetov

2 roky

SJL, MAT

Na denné nadstavbové štúdium na Strednej odbornej škole polytechnickej, Sládkovičova
ulica 104, Ružomberok budú pre školský rok 2018/2019 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:
Uchádzači so zdravotným znevýhodnením na základe § 95 ods. 3 zákona č. 245/2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prijímaní
na štúdium po vzájomnej konzultácii so zariadeniami výchovnej prevencie a poradenstva.
Uchádzač, ktorý je začlenený (integrovaný) do skupiny žiakov ŠVVP, je povinný
predložiť k prijímaciemu konaniu aktuálne potvrdenie (správu) o začlenení (integrácii)
a odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní vo zvolenom odbore z Centra pedagogicko–
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium!
Úprava technickej stránky prijímacej skúšky pre uchádzača so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami bude na základe žiadosti zákonného zástupcu uchádzača a odporúčania
v správe centra špeciálno-pedagogického poradenstva.
V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení bude uchádzač konať písomnú prijímaciu
skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi.

Uchádzač, ktorý podal prihlášku na denné nadstavbové štúdium, koná prijímacie skúšky
z profilových predmetov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Ţiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 30 % bodov z celkového počtu
bodov v teste z obidvoch profilových predmetov (SJL, MAT).
Celkový počet bodov pridelených žiakovi, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky, sa
vypočíta ako súčet bodov získaných za testy z profilových predmetov, bodov získaných za
výsledky zo SŠ a prípadných bodov za predmetové olympiády.
Na základe súčtu bodov sa zostaví poradie uchádzačov, ktorí prijímacie skúšky vykonali
úspešne.
V prípade rovnosti bodov v poradí žiakov sa uprednostní uchádzač podľa nasledovných
kritérií:
a) bude uprednostnený uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (doloţenou
rozhodnutím LPK– zákon 245/2008 Z. z. § 67, ods. 3 ku prihláške),
b) väčší bodový zisk za testy z profilových predmetov (v súčte),
c) väčší bodový zisk za výsledky zo SŠ ( priemerný prospech za 2. ročník
a 1. polrok 3. ročníka - podľa bodového hodnotenie na strane 2).
Bodové hodnotenie za výsledky štúdia v SŠ vychádza z nasledujúcej tabuľky, v ktorej je
uvedený prepočet priemerného prospechu za 2. a 3. ročník:
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
1,11-1,20
1,21-1,30
1,31-1,40
1,41-1,50
1,51-1,70
1,71-1,80
1,81-1,90

15
14
13
12
11
10
9
8

15
14
13
12
11
10
9
8

1,91-2,00
2,01–2,20
2,21-2,40
2,41-2,60
2,61-2,80
2,81-3,00
3,01-3,20
3,21-3,50

7
6
5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
0

Pri priemernom prospechu nad 3,50 sa za kaţdú ďalšiu desatinu prideľuje uchádzačovi jeden
záporný bod.
Za priemerný prospech za 2. ročník (koncoročný) a 1. polrok 3. ročníka učebného odboru môţe
uchádzač získať - maximálne 30 bodov.
Za účasť v predmetových olympiádach moţno získať:
- 5
bodov za súťaţ Autoopravár junior do 10. miesta v celoštátnom kole,
- 7 až 10 bodov za 1. aţ 4. miesto v celoštátnom kole,
- 4 až 6 body za 1. aţ 3. miesto v krajskom kole,
- 1 až 3 bod za 1. aţ 3. miesto v okresnom kole,
pričom výsledky v športových olympiádach a súťažiach sa neberú do úvahy.

Uchádzači o denné nadstavbové štúdium podávajú prihlášky do 31. mája 2019
na riaditeľstve SOŠ P Ružomberok a pred prijímacími skúškami sa musia preukázať
výučným listom v príslušnom učebnom odbore.
Pokiaľ bude prihlásených uchádzačov do 31. 05. 2019 menší počet ako 17, trieda
sa neotvorí.
Trieda sa otvorí len vtedy ak sa na štúdium zapíše po úspešnom vykonaní prijímacích
skúšok minimálny počet 17 žiakov.
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Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa osobných identifikačných kódov na výveske
školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní
odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.
Ďalšie informácie môţete získať na www.sosprk.sk na výveske školy, alebo sa v prípade
záujmu obráťte na vedenie školy telefonicky, č. t. 044 / 432 36 37, alebo e-mailom
info@sosprk.sk.

V Ruţomberku, 30. apríla 2019
Mgr. Vladimír Pančík, v.r.
riaditeľ školy
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