
K R I T É R I Á 

pre prijímanie žiakov do SOŠ technickej v Humennom 

na školský rok 2021/22 

 
1. Prijímacie konanie pre školský rok 2021/22 v SOŠT v Humennom sa uskutoční 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. 

 

2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/22 sa uskutočnia: 

 1. termín: 03. mája 2021 (pondelok)                                  

 2. termín: 10. mája 2021 (pondelok)  

 

3. Prešovský samosprávny kraj stanovil najvyšší počet žiakov 1. ročníka stredných škôl v 

jeho územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 takto: 

 

kód názov študijného odboru 

najvyšší počet žiakov 

určený odborom 

školstva PSK 

2413 K mechanik strojov a zariadení 12 

2426 K 
programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 
12 

2697 K mechanik elektrotechnik 18 

2860 K chemik operátor 9 

3447 K grafik digitálnych médií 9 

Spolu: 60 

  

4. Do prvého ročníka prijímame absolventov 9. ročníka základnej školy a absolventov 

4. ročníka osemročného gymnázia, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. 

 

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

5. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov: 

a) z prijímacej skúšky (max. 100 bodov), 

b) za zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ (max. 80 bodov),  

c) z bodov za predmetové olympiády a súťaže (max. 20 bodov), 

d) za vlastné kritérium SOŠ technickej v Humennom (50 bodov).  

 

6. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa 

nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

7. Prijímacia skúška sa uskutoční z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 

a) Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 
písomnou formou s bodovým hodnotením v trvaní 60 minút z týchto oblastí: 

 Diktát alebo pravopisné doplňovacie cvičenie, syntaktický a morfologický rozbor 

jednoduchej vety, súvetie, lexikológia a frazeológia, štylistika, výslovnosť 

a pravopis, teória literatúry a literatúra v rozsahu 6. – 9. ročníka základnej školy. 

 Pri skúške zo slovenského jazyka a literatúry žiaci nepoužívajú žiadne pomôcky. 



b) Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku z matematiky písomnou formou s bodovým 

hodnotením v trvaní 60 minút z týchto oblastí: 

 Racionálne čísla – počtové výkony, úlohy na percentá, pomer, obvody a obsahy 

rovinných obrazcov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník), objemy a povrchy telies 

(kváder, kocka), lineárne rovnice a nerovnice, slovné úlohy, úprava algebrických 

výrazov, Pytagorova veta, premena jednotiek, mocniny, jednoduché príklady z 

kombinatoriky, interpretácia údajov z tabuliek a grafov. 

 Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, 

kružidlo) a kalkulačku. 

 

8. Zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ 
Do celkového súčtu budú pridelené body za celkový priemerný prospech z polročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem výchovných 

predmetov. 

 

Priemer do: 1,30 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Počet bodov za celkový 

priemerný prospech: 
40 37 35 30 15 10 

 

9. Ďalšie kritéria 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne: 

 

a) 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 alebo Pytagoriáde. Body sa prideľujú len 

raz a to za najvyššie umiestnenie.  

Uchádzači o štúdium zašlú doklad iba z 1 súťaže (diplom alebo výsledkovú listinu) s 

najlepším umiestnením spolu s prihláškou o štúdium. Dodatočné doloženie úspešnosti 

nebude brané do úvahy. 

 

Umiestnenie Počet bodov 

1. miesto 10 

2. miesto 8 

3. miesto 6 

úspešný riešiteľ 4 

 

b) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia  

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Body sa prideľujú len raz a to za najvyššie 

umiestnenie. 

Uchádzači o štúdium zašlú doklad iba z 1 súťaže (diplom alebo výsledkovú listinu) s 

najlepším umiestnením spolu s prihláškou o štúdium. Dodatočné doloženie úspešnosti 

nebude brané do úvahy. 

 

Umiestnenie Počet bodov 

1. miesto 10 

2. miesto 8 

3. miesto 6 

úspešný riešiteľ 4 



c) Jedno vlastné kritérium SOŠ technickej v Humennom  
Žiak získa 50 bodov, ak si podal prihlášky na dva odbory vzdelávania na SOŠ 

technickej v Humennom. 

 

10. Kritérium úspešnosti: 

a) Žiak bol úspešný v prijímacom konaní, ak získal najmenej 25 bodov. 

b) Žiak neuspel v prijímacom konaní, ak získal 24 a menej bodov. 

 

11. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

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  

a) má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b) získal viac bodov za zohľadnenie študijných výsledkov zo ZŠ (pozri bod 8). 

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ 

 

12. Žiaci budú na štúdium v SOŠ technickej prijímaní na základe umiestnenia 

v poradovníku žiakov podľa jednotlivých odborov.  

 

13. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy 

je do 20. mája 2021. 

 

14. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o 

neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka 

alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej 

schránky je do 20. mája 2021. 

POTVRDENIE O NASTÚPENÍ / NENASTÚPENÍ ŽIAKA NA ŠTÚDIUM  

15. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej 

schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.   

Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na 

štúdium je uvedený v prílohe č. 1. 

 

V Humennom 19. 02. 2021 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou hlasovaním per rollam dňa 19. 02. 2021  

       

Ing. Stanislav Onderišin 

                  riaditeľ SOŠT 


