Stredná odborná škola technická v Humennom, EDU ID: 100011768

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
pre prijímanie žiakov do SOŠ technickej v Humennom
pre školský rok 2022/2023
1. Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 v SOŠT v Humennom sa uskutoční v
súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z.
2. Pre školský rok 2022/2023 prijímame žiakov do odborov:
Kód
2413 K
2426 K
2697 K
2860 K
3447 K

Názov študijného odboru
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik elektrotechnik
chemik operátor
grafik digitálnych médií

3. Do prvého ročníka prijímame absolventov 9. ročníka základnej školy a absolventov
4. ročníka osemročného gymnázia, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania.
4. SOŠ technická v Humennom akceptuje len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené
riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe
potvrdené riaditeľom základnej školy.
Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom
emailu.
5. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred
termínom ich konania.
6. Prijatie žiaka bez prijímacej skúšky:
a) Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač do študijného odboru, ktorý v externom
testovaní žiakov Testovanie 9 dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom
vyučovacom predmete samostatne.
b) Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, nebude konať
prijímaciu skúšku a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.
7. Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov pridelených
uchádzačovi za prijímaciu skúšku (max. 100 bodov) a bodov pridelených za ďalšie
časti (250 bodov) podmienok prijímacieho konania.
8. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúra
a matematika.
a) Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry
písomnou formou s bodovým hodnotením (50 bodov) v trvaní 60 minút z týchto
oblastí:
 čítanie s porozumením, pravopisné
doplňovacie cvičenie,
syntaktický
a morfologický rozbor jednoduchej vety, lexikológia a frazeológia, jazykové štýly,
slohové postupy a slohové útvary, zvuková rovina jazyka, 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 (50 bodov) v trvaní 60 minút z týchto oblastí:
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 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, orientácia na číselnej
osi, zápis pomocou výrazov, Pytagorova veta, premena jednotiek, druhá a tretia
mocnina, jednoduché príklady z kombinatoriky, interpretácia údajov z tabuliek a
grafov, aritmetický priemer.
 Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer,
kružidlo) a kalkulačku.
c) Uchádzačom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa čas určený na
vykonanie prijímacej skúšky predlžuje o 20 minút v každom predmete.
9. Ďalšie časti podmienok prijímacieho konania predstavujú:
a) výsledky z Testovania 9 zo SJL (max. 100 bodov),
b) výsledky z Testovania 9 z MAT (max. 100 bodov),
c) vlastné kritérium SOŠ technickej v Humennom – žiak si podal prihlášky na dva
odbory vzdelávania na SOŠ technickej v Humennom (50 bodov).
10. Bodové hodnoty za výsledky v Testovaní 9 zo SJL a MAT (bod 9. a), b) sa rovnajú
percentuálnej úspešnosti uchádzača v jednotlivých predmetoch.
11. Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť Testovania 9, pridelia sa mu body
za študijné výsledky zo ZŠ – max. 100 bodov za prospech z koncoročnej klasifikácie 8.
ročníka a max. 100 bodov za prospech z polročnej klasifikácie 9. ročníka, okrem
výchovných predmetov.
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Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v koncoročnej klasifikácii 8. ročníka
uvedené „absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“, ho majú nahradené hodnotením z
daného predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
12. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať po zhodnotení jednotlivých
kritérií sa stanoví ako súčet získaných bodov v časti 8. a) – b) a v časti 9. a) – c) Žiak
môže získať maximálne 350 bodov.
13. Kritérium úspešnosti:
a) Žiak bol úspešný v prijímacom konaní, ak získal najmenej 30 bodov.
b) Žiak neuspel v prijímacom konaní, ak získal 29 a menej bodov.
14. V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač,
a) ktorý dosiahol vyšší počet bodov za prijímaciu skúšku;
b) ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť v súlade s § 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.
15. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v
poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo
zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň
konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v
počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
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16. Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
a) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami).
b) Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (predkladá len uchádzač so zmenenou
pracovnou schopnosťou).
c) Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania (predkladá len uchádzač so zdravotným
znevýhodnením).
d) Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie
s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú
žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA
17. Uchádzačom prijatým bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ strednej školy rozhodnutie
o prijatí až po doručení výsledkov Testovania 9 strednej škole.
18. Žiaci budú na štúdium v SOŠ technickej prijímaní na základe umiestnenia
v poradovníku žiakov podľa jednotlivých odborov.
19. Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr
18. mája 2022.
20. Riaditeľ strednej školy zverejní na webovom sídle strednej školy a na výveske školy
zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022.
POTVRDENIE O NASTÚPENÍ/NENASTÚPENÍ ŽIAKA NA ŠTÚDIUM
21. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) doručí škole potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium (vzor potvrdenia je v prílohe č. 1):
a) prostredníctvom Edupage v zoskenovanej podobe (riadne podpísané);
b) emailom v zoskenovanej podobe (riadne podpísané);
c) poštou (rozhoduje dátum pečiatky);
d) osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych
podaní.
22. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Výnimku
predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden
zákonný zástupca na základe toho, že rodičia zaslali najneskôr v termíne podania
prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že prihlášku bude podpisovať len
jeden zo zákonných zástupcov – v tomto prípade podpisuje spomínané potvrdenie len
zákonný zástupca, ktorý na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov podpísal
prihlášku na strednú školu.
23. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v
lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
PRIJÍMACIE KONANIE „V DRUHOM KOLE“
24. Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o tom, že sa na
škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre
žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr
do 6. júna 2022.
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25. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna
2022.
V Humennom 28. 02. 2022
Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 28. 02. 2022
Ing. Róbert Juhás
riaditeľ SOŠT

