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Kritériá prijímania na študijné odbory pre prijímanie uchádzačov  
pre školský rok 2014/15 

 
V školskom roku 2014/2015 škola otvára študijné odbory: 
 

2679 K mechanik mechatronik   max. 30 žiakov 
2411 K mechanik nastavovač   max. 30 žiakov 
2675 M elektrotechnika   max. 30 žiakov 
(zamerania: elektrické stroje a prístroje, telekomunikačná technika, počítačové systémy) 

 
Do všetkých študijných odborov žiak vykoná písomnú prijímaciu skúšku z matematiky a zo 
slovenského jazyka v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v základnej škole.  
Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní deviateho ročníka ZŠ 
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 
 
Podmienky prijatia pre všetky odbory: 
1.podmienka  –  Žiak spĺňa stanovené zdravotné požiadavky pre daný odbor.  
2.podmienka –  Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na 

tretí stupeň. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý 
stupeň posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným 
poradcom ZŠ   a  rodičom žiaka. 

3.podmienka – Žiak na prijímacom konaní dosiahol min 30% úspešnosť v predmete matematika 
aj v predmete slovenský jazyk. 

Na každý odbor budú prijatí žiaci do maximálneho možného počtu, ktorí splnili podmienky a zároveň 
získali najvyšší súčet bodov. 
 
Prijímacie skúška z matematiky 
Za každé získané 1% sa pripočítajú 2 body (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 90 bodov) 
Prijímacie skúška zo slovenského jazyka 
Za každé získané 1% sa pripočítajú 1 bod (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 45 bodov) 
Monitor z matematiky 
Za každé získané 1% sa pripočítajú 2 body (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 90 bodov) 
Monitor zo slovenského jazyka 
Za každé získané 1% sa pripočíta 1 bod (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 45 bodov) 
Body za súťaže 
Za 1.,2. alebo 3.miesto v olympiádach a súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky a chémie bude 
žiakovi pripočítaných: za okresné, resp. oblastné kolo – 30 bodov, za krajské kolo 50 bodov a za 
celoslovenské kolo 100 bodov. 
 
Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej 
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor. 
Žiaci so ŠVVP musia k prihláške priložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka 
so ŠVVP a  priložiť správu zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s kladným 
odporúčaním na štúdium zvoleného odboru. Vzhľadom na odborné a praktické vyučovanie na 
našej škole, žiak nesmie mať dyspraxiu, dyskalkúliu, dysgnóziu, autizmus, alebo iné vývinové poruchy 
učenia, ktoré by neumožnili absolvovať plnohodnotnú prípravu v danom odbore, alebo by vyžadovali 
také špeciálne podmienky, ktoré škola nie je schopná zabezpečiť. Ak uchádzači uvedú nepravdivé 
údaje o svojom zdravotnom stave, alebo ich škole neoznámia, nebude im možné pri štúdiu poskytnúť 
úľavy v oblastiach, ktoré sú pre zvolený odbor profilové. Sporné prípady odporúčame konzultovať ešte 
pred podaním prihlášky. 
 

 
V Žiari nad Hronom, 10.3.2014                                                            
 
  RNDr. Beáta Tóthová 

   riaditeľka školy 
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Kritériá prijímania na učebný odbor pre prijímanie uchádzačov  
pre školský rok 2014/15 

 
V školskom roku 2014/2015 škola otvára učebný odbor: 
 

2430 H operátor strojárskej výroby  max. 30 žiakov 
 
Prijímacie skúšky sa nebudú konať. Do odboru budú prijatí žiaci, ktorí splnili všetky podmienky. 
V prípade, že počet uchádzačov prevýši počet žiakov, ktorých možno do odboru prijať, budú 
uchádzači  zoradení podľa počtu bodov získaných za súťaže a za monitor, pričom za každé 1% 
z matematiky získa žiak 2 body a za každé 1% zo slovenského jazyka získa 1 bod. 
 
Podmienky prijatia: 
1.podmienka –  Žiak spĺňa stanovené zdravotné požiadavky pre daný odbor. 
2.podmienka – Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania natretí 

stupeň. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý stupeň 
posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným poradcom ZŠ a 
rodičom žiaka. 

3.podmienka –  Žiak úspešne ukončil 9. ročník ZŠ. 
 
Body za súťaže 
Za 1.,2. alebo 3.miesto v olympiádach a súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky a chémie bude 
žiakovi pripočítaných: za okresné, resp. oblastné kolo – 30 bodov, za krajské kolo 50 bodov a za 
celoslovenské kolo 100 bodov. 
 
Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej 
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor. 
Žiaci so ŠVVP musia k prihláške priložiť písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka 
so ŠVVP a  priložiť správu zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie s kladným 
odporúčaním na štúdium zvoleného odboru. Vzhľadom na odborné a praktické vyučovanie na 
našej škole, žiak nesmie mať dyspraxiu, dyskalkúliu, dysgnóziu, autizmus, alebo iné vývinové poruchy 
učenia, ktoré by neumožnili absolvovať plnohodnotnú prípravu v danom odbore, alebo by vyžadovali 
také špeciálne podmienky, ktoré škola nie je schopná zabezpečiť. Ak uchádzači uvedú nepravdivé 
údaje o svojom zdravotnom stave, alebo ich škole neoznámia, nebude im možné pri štúdiu poskytnúť 
úľavy v oblastiach, ktoré sú pre zvolený odbor profilové. Sporné prípady odporúčame konzultovať ešte 
pred podaním prihlášky. 
 
 
 
V Žiari nad Hronom, 10.3.2014                                                    
         
 
  RNDr. Beáta Tóthová 

   riaditeľka školy 


