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Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka  

pre školský rok 2020 / 2021 
Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so  

zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „ Rozhodnutie o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie 

v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 29.4.2020. 

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA DENNÉHO ŠTÚDIA: 

1. termín: do 29. mája 2020 – zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webe 

školy 

  do 4. júna 2020 záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo  nenastúpení žiaka na štúdium 

 

      2. termín : do 23. júna 2020  prijímacie konanie 

             do 25.júna2020 – zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na webe školy 

             do 30.júna 2020 -  záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium  

alebo  nenastúpení žiaka na štúdium 

 

 

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA v 1. TERMÍNE: 

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy najneskôr do 

15.05.2020. 

Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude 

zaslaná na SOŠA najneskôr do 19. mája 2020.  

 

 

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA v 2. TERMÍNE: 

Zákonný zástupca žiaka zašle  prihlášku na SOŠA do 19.06.2020. 

Systém duálneho vzdelávania - /SDV/: 

Žiaci prijatí zamestnávateľmi do duálnej formy štúdia pripoja k prihláške 

potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 

vydaného zamestnávateľom. Škola musí mať so zamestnávateľom uzatvorenú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok žiaci budú 

prijímaní úplne samostatne, pričom to neznamená, že po tomto termíne sa do 

systému duálneho vzdelávania už nemôžu zapojiť v zmysle platnej legislatívy. 
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Zriaďovateľom a školou určené počty prijímaných žiakov 

 

ŠTVORROČNÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR / maturitná skúška  a výučný list / 

ODBOR Počet žiakov spolu 
Z toho počet 

žiakov v SDV 

2495 K autotronik   45 38 

2697 K mechanik elektrotechnik 10 4 

2684 K bezpečnostné systémy v doprave 

a priemysle 
8 2 

 

TROJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR / výučný list / 

ODBOR Počet žiakov spolu 
Z toho počet 

žiakov v SDV 

2487 H 01 autoopravár - mechanik   15 15 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár   9 9 

2487 H 03 autoopravár - karosár  12 12 

2487 H 04 autoopravár - lakovník 12 12 

 

 

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA 

 

bude na základe poradia žiakov v prijímacom konaní, ktoré  sa určí na základe: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

o  Jazyk národnostnej menšiny 
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1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý profilový predmet:   anglický jazyk 

druhý profilový predmet:  informatika 

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

prvý doplnkový predmet:  fyzika 

druhý doplnkový predmet: občianska náuka 

Poznámka: Na základe vyjadrenia MŠVVaŠ SR na dotaz ako uplatniť kritérium 

v prípade cudzincov: 

- v povinných predmetoch budú brať známky z ich rodného jazyka - ako jazyk 

národnostnej menšiny  

- v prípade zvolených profilových a doplnkových predmetov školou ak dané premety 

nemali sa zvolia príbuzné  predmety. 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka 

navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda 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. 

Okresné / regionálne / kolo: 10 bodov 

Krajské kolo : 20 bodov 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia podľa profilácie strednej školy. 

Celonárodné umiestnenie: 25 bodov 
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Medzinárodné umiestnenie: 35 bodov 

3.3. V prípade záujmu o dva odbory na SOŠA    10 bodov 

 

4. 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. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

Do prvého ročníka študijného odboru SOŠA môže byť prijatý uchádzač, ktorý:  

 

1. získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) .  

2. je zdravotne spôsobilý / potvrdenie doručí do 31.8.2020 / 

3. doručí záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium do 4.6.2020 resp. v prípade 2. termínu 

do  30.6.2020 

 
 

Komunikácia so SOŠA je možná telefonicky aj elektronicky: 

Ing. Silvia Kravcová – 0902 720 591, silvia.kravcova@sosake.sk 

Alica Hofírková – 055/6765700, studijne@sosake.sk 

RNDr. Jana Vargová – 0910 855 850, riaditelka@sosake.sk 

 

 

 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade per rollam dňa 5.5.2020. 

 

 

RNDr. Jana Vargová 

riaditeľka SOŠ automobilovej v Košiciach 
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Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium 

(zákonný zástupca - meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium na 

odbor: .............................................. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

* nehodiace sa preškrtnite  

 

V prípade nástupu na štúdium uveďte, na ktoré z nasledujúcich možností svoje dieťa 

prihlasujete:  

 

1. cudzí jazyk: anglický -  nemecký 

 

2. výchova: etická – náboženská 

 

3. žiak má ŠVVP / integrácia /:  áno – nie / v prípade, že áno, doručte do školy platnú správu 

z psychologického a špeciálno – pedagogického 

vyšetrenia pre SŠ do 31.8.2020 /  

 

V ............................................., dňa ......................  

 

S pozdravom  

 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

 


