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      KRITÉRIÁ 
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijných a učebných odborov pre 

školský rok 2020/2021 
 

Riaditeľka Strednej odbornej školy informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgátatóipari 

Szakközépiskola v Dunajskej Strede v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so 

súhlasom zriaďovateľa stanovuje kritériá na prijatie do 1. ročníka študijných a učebných odborov žiakov ZŠ pre 

školský rok 2020/2021. 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

I. Plán výkonov: 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, 

Dunajská Streda pre školský rok 2020/2021 prijíma do 1. ročníka 4-ročných študijných odborov nasledovné počty 

žiakov: 

 
 Kód Študijný odbor Vyuč. Povinné Plánovaný počet 

   jazyk predmety  žiakov / tried 

 2561 M  informačné a sieťové technológie MJ SJSL, MAT, MJL 20 / 1 

 3917 M 02  technické a informatické služby – v strojársrve MJ SJSL, MAT, MJL   6 / 0,5 

 3917 M 03  technické a informatické služby – v elektrotechnike MJ SJSL, MAT, MJL 12 / 0,5 

 6329 M 01   obchodné a inform. služby – medzin. obch. vzťahy MJ SJSL, MAT, MJL   8 / 0,5 

 6362 M kozmetička a vizážistka MJ SJSL, MAT, MJL 12 / 0,5 

   SPOLU         58 / 3 

II. Termíny prijímacích konaní: 

 1. termín – do 29.05.2020 rozhodne riaditeľ o prijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania 

 2. termín – v prípade nenaplnenia počtu žiakov do tried prvého ročníka sa do 23.06.2020 uskutoční 

prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

III. Žiak je prijatý podľa nasledovných kritérií - bodového hodnotenia: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Maximálny počet bodov je 591. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka základnej školy okrem známky 5 - 

nedostatočný nasledovne: 

1.1.  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.    

Maximálni počet dosiahnuteľných bodov je 270. 

Povinné predmety pre všetky študijné odbory: 
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 Slovenský jazyk a slovenská literatúra  

 Matematika 

 Maďarský jazyk a literatúra, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v maďarskom jazyku. 

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.    

Maximálni počet dosiahnuteľných bodov je 162. 

Profilové predmety pre všetky študijné odbory: 

 Anglický jazyk (Nemecký jazyk) 

 Fyzika 

 Biológia 

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.    

Maximálni počet dosiahnuteľných bodov je 144. 

Doplnkové predmety pre všetky študijné odbory: 

 Informatika 

 Chémia 

 Dejepis 

 Geografia 

2.  PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku základnej školy stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. Maximálni počet dosiahnuteľných bodov je 15. 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

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 predmetovom olympiáde, Pytagoriáde, súťaže 

Poznaj slovenskú reč, súťaže Pekná maďarská reč, recitačnej súťaže Tompa Mihály. Počet bodov za: 

 umiestnenie v okresnom kole – 30 bodov 

 umiestnenie v krajskom kole  – 50 bodov. 

3.2.  Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, žiak získa 10 bodov za každý 

diplom.   

3.3.  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka na vedomostných, recitačných a športových súťažiach sa 

započítavajú do celkového hodnotenia, žiak získa 100 bodov za každý diplom. 

4.  VLASTNÉ KRITÉRIUM ŠKOLY 

Za zníženú známku zo správania sa pridelia mínusové body nasledovne: 

2. stupeň – - (mínus) 10 bodov 
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3. stupeň  – - (mínus) 20 bodov 

 

IV.  Všeobecné ustanovenia: 

 

 Súčet bodov získaných podľa odseku III. tvorí celkové bodové hodnotenie žiaka získané na prijímacích 
skúškach.  

 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 určeného profilového predmetu školy. 

 Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ. 

UČEBNÉ ODBORY: 

I. Plán výkonov: 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, 

Dunajská Streda pre školský rok 2020/2021 prijíma do 1. ročníka 3-ročných učebných odborov nasledovné počty 

žiakov: 

 

Kód  Učebný odbor Vyuč.  Plánovaný počet 

                                                                                    jazyk   žiakov / tried 

 2487 H 01  autoopravár – mechanik MJ      13 / 1 

 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika MJ    12 / 0,5 

 6456 H kaderník MJ     11 / 0,5 

   SPOLU       36 / 2 

II.   Oblasti hodnotenia žiakov: 

a) Dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia na ZŠ – (maximálny počet bodov je 200). 

Žiakom budú pridelené body podľa výsledkov získaných v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré dosiahli 

na konci druhého polroku 8. ročníka a na konci prvého polroku 9. ročníka ZŠ. Body budú pridelené za 8. a 9. 
ročník samostatne.  

 

 Celkový priemerný prospech   Bodové hodnoty 

 1,00 – 2,00  100 

 2,01 – 2,20 90 

 2,21 – 2,40 80 

 2,41 – 2,60 70 

 2,61 – 2,80 60 

 2,81 – 2,90 50 

 2,91 – 3,00 45 

 3,01 – 3,10 40 

 3,11 – 3,20 35 

 3,21 – 3,30 30 

 3,31 – 3,40 25 

 3,41 – 3,50 20 

 3,51 – 3,60 15 

 3,61 – 3,70 10 

 3,71 – 3,80   5 

 3,81 -     0 
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b) Za zníženú známku zo správania sa pridelia mínusové body nasledovne: 

2. stupeň – - (mínus) 10 bodov 

3. stupeň  – - (mínus) 20 bodov 

 

 c) Mimoškolské aktivity – (maximálny počet bodov:  20) 

 

III.  Všeobecné ustanovenia: 

 
 Súčet bodov získaných podľa odseku II. tvorí celkové bodové hodnotenie žiaka získané na prijímacích 

skúškach.  

• 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/ s lepším priemerným prospechom v 1. polroku posledného ročníka ZŠ.   

• Podmienkou definitívneho prijatia žiaka je úspešné ukončenie  9. ročníka ZŠ. 

 

 

V Dunajskej Strede 29. apríla 2020 

             

                                                         

 

 Ing. Angelika Vajdaová  

                                                       riaditeľka školy 


