
  

 
              

               
 

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická 
Komenského 50 

010 01 Žilina 
Centrum odborného vzdelávania 

a prípravy pre elektrotechniku 

Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Komenského 50, 010 01 Žilina v súlade s  

Rozhodnutím 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, 

vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 

8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

 

 

u r č u j e 

 
upravené kritériá prijímacieho konania  

pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021. 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

A) Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na dva odbory 

vzdelávania v našej škole – Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 

010 01 Žilina do 15. mája 2020. 

B) Zákonný zástupca prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy 

EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu 

riaditel@soseza.sk alebo poštou na adresu školy, ak nepodal prihlášku/y už podľa 

pôvodného termínu  (do 10. apríla 2020). Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje 

podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. V prihláške 

uvedie aj telefonický a e-mailový kontakt na zákonných zástupcov. 

C) Ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády – 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), MAT, FYZ, technickej olympiáde alebo 

Pytagoriáde zákonný zástupca k prihláške pripojí o tom doklad. Rovnako postupuje 

v prípade celonárodného a medzinárodného umiestnenia žiaka v súťažiach MAT, FYZ, 

robotického a environmentálneho charakteru.   

D) Riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium 

vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Zákonný zástupca, uchádzača so 

zdravotným znevýhodnením, predloží škole vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 

študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne najneskôr 31.augusta 2020. 

E) Ak zákonný zástupca maloletého uchádzača dáva prihlášku na štúdium v študijnom 

odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho 

vzdelávania – SDV –  (2697 K mechanik elektrotechnik),  pripojí k prihláške aj potvrdenie 

o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré 

vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ – KIA Motors Slovakia, s.r.o.  

F) Vhodnosť učebného a študijných odborov pre žiakov so špeciálnymi vývinovými 

poruchami učenia treba konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi. 
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G) V súlade s §64 ods.2 školského zákona Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline 

v školskom roku 2020/2021 otvára: 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU 

 

2675 M  elektrotechnika    počet prijímaných žiakov 20 – 1 trieda 

 
Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium  

Dĺžka štúdia:    4 roky 

Študijný odbor je určený pre:   chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium:     zdravotná spôsobilosť, v zmysle Štátneho vzdelávacieho   

programu pre skupinu učebných a študijných odborov    

26 Elektrotechnika a jeho dodatkov, získanie nižšieho 

stredného vzdelania,  

Spôsob ukončenia štúdia:   maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške  

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (Štátny vzdelávací 

program pre skupinu učebných a študijných odborov 26 

Elektrotechnika) 

Nadväzná odborná príprava:   pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU A S VÝUČNÝM LISTOM 

 

 

2697 K mechanik elektrotechnik   počet prijímaných žiakov 35 – 1,7 triedy 

 

2697 K mechanik elektrotechnik   počet prijímaných žiakov 6 – 0,3 triedy  

z toho: 

6 žiakov - vzdelávacia oblasť: automatizačná technika 

 (pre systém duálneho vzdelávania - SDV)  
 

2682 K mechanik počítačových sietí počet prijímaných žiakov 20 – 1 trieda 

 
Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium  

Dĺžka štúdia:    4 roky 

Študijný odbor je určený pre:   chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium:     zdravotná spôsobilosť v zmysle Štátneho vzdelávacieho   

programu pre skupinu učebných a študijných odborov    

26 Elektrotechnika a jeho dodatkov (práca vo výškach, 

práca pod elektrickým napätím, atď.), získanie nižšieho 

stredného vzdelania, potvrdenie o odbornom vzdelávaní 

a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (v 

prípade záujmu o SDV v odbore 2697 K mechanik 

elektrotechnik) 

Spôsob ukončenia štúdia:   maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie (Štátny vzdelávací 

program pre skupinu učebných a študijných odborov 26 

Elektrotechnika) 

Nadväzná odborná príprava:   pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium 

 

 

 

 



               

TROJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR S VÝUČNÝM LISTOM 

 

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika počet prijímaných žiakov 18 – 1 trieda 

 
Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium 

Dĺžka štúdia:    3 roky 

Učebný odbor je určený pre:   chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium: zdravotná spôsobilosť v zmysle Štátneho vzdelávacieho 

 programu pre skupinu učebných a študijných odborov 

 26 Elektrotechnika a jeho dodatkov (práca vo výškach, 

práca pod elektrickým napätím, atď.), získanie nižšieho 

stredného vzdelania,  

Spôsob ukončenia štúdia:   záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania:   stredné odborné vzdelanie  (Štátny vzdelávací program pre 

skupinu učebných a študijných odborov 26 Elektrotechnika) 

Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre 

absolventov trojročných učebných odborov 

 

H) Termíny prijímacieho konania denného štúdia: 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov a prijímacie 

konanie do učebného odboru sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

I) Zdravotné požiadavky na uchádzača 

 

Prijatiu uchádzača do vyššie uvedených odborov z hľadiska zdravotného stavu prekážajú 

poruchy nosného a pohybového systému, ktoré obmedzujú dobrú pohybovú funkciu 

a práce vo vynútených polohách, poruchy chrbtice, postihnuté dolné a horné končatiny 

obmedzujúce manuálnu zručnosť a celkovú motoriku. Ďalej sa u uchádzačov (z dôvodu 

prác vo výškach a prác pod napätím) vyžaduje, aby netrpeli závraťami, 

epilepsiou, poruchou rozoznávaním farieb a poruchou sluchu. 

Odbory skupiny 26 sa vo všeobecnosti neodporúčajú žiakom s ťažkým zdravotným 

postihnutím, nie sú vhodné pre dispraktikov. Do odboru 26 môžu byť prijatí iba 

uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil všeobecný lekár. 

 

Zákonný zástupca, uchádzača so zdravotným znevýhodnením, predloží škole 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania v termíne najneskôr 31.augusta 2020. 

 

 

 

Schopnosť študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania je nutnou podmienkou pre 

štúdium. 

 

 



               

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠTÚDIJNÉ 

ODBORYA UČEBNÝ ODBOR 
 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo 

výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka. 

Väčší počet bodov určuje lepšie poradie.  

 

Prijímacie konanie sa uskutočňuje samostatne vo vzťahu k uchádzačom, ktorým bude 

poskytovať praktické vyučovanie zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania a ktorí 

predložili k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa -  KIA Motors Slovakia, 

s.r.o., a samostatne vo vzťahu k ostatným uchádzačom. Pri nenaplnení miest pre SDV riaditeľ 

postupuje podľa pokynov zamestnávateľa. 

 

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. okrem známky 5 – 

nedostatočný nasledovne: 

1.1. Povinné predmety:  

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku samostatne v hodnote: 

podľa nasledujúceho vzťahu: . 

za predmety: 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu bodov budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

za predmet: 

 Fyzika 

 

2. PROSPECH 

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

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

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 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), MAT, FYZ, technickej olympiáde alebo 

Pytagoriáde. 



               

Za každú úroveň súťaže sa do celkového súčtu pridelia body, na základe dokladu 

zaslaného spolu s prihláškou, nasledovne: 

 

 okresné kolo krajské kolo 

1. miesto 5 bodov 10 bodov 

2. miesto 4 body 8 bodov 

3. miesto 3 body 6 bodov 

4. miesto 2 body 4 body 

5. miesto 1 bod 2 body 

 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka v súťažiach MAT, FYZ, technického, 

robotického a environmentálneho charakteru  sa započítavajú do celkového hodnotenia 

(za každú úroveň), na základe dokladu zaslaného spolu s prihláškou, nasledovne: 

 

celonárodné medzinárodné 

20 bodov 40 bodov 

 

3.3. Vlastné kritérium strednej školy – pre prijímacie skúšky do SDV 

Do celkového súčtu bodov sa pripočítajú body, ktoré uchádzač získa pri overovaní 

odbornej spôsobilosti u zamestnávateľa – KIA Motors Slovakia, s.r.o. (max. 60 bodov) – 

iba u uchádzačov o SDV. Body sa pridelia v prípade, že uvedená spoločnosť vykoná 

overovanie a to na základe doručeného bodového hodnotenia spolu s potvrdeniami 

o SDV od zamestnávateľa.  

 

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 určeného profilového predmetu školy, 

d) dosiahol väčší počet bodov za oba povinné predmety, 

e) dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Matematika, 

f) dosiahol väčší počet bodov za povinný predmet Slovenský jazyk a literatúra. 



               

III. DÔLEŽITÉ TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

1. Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline (ďalej riaditeľ školy) do 29. 

mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 

konania. 

2. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej 

školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

3. Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo výnimočne poštou. 

4. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

5. Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí Strednej odbornej škole 

elektrotechnickej v Žiline, ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, (príloha č. 1). 

Uchádzač nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), 

voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova. Záväzné potvrdenie 

o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí strednej škole cez 

informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu riaditel@soseza.sk alebo výnimočne poštou na adresu školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

6. Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

7. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

8. Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom 

sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

9. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole. 
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IV. PRIJÍMACIE KONANIE NA NENAPLNENÝ POČET MIEST  

(druhý termín) 
 

1. Pedagogická rada prerokovala a odporúča riaditeľovi školy zverejniť rozhodnutie o tom, 

či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, 

ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a toto rozhodnutie zverejniť do 15. júna 

2020. 

2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.  

3. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.  

4. Zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 Strednej odbornej 

škole elektrotechnickej v Žiline, ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, (príloha 

č. 1). Uchádzač nahlási cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, 

NEJ), voľbu štúdia v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova. Záväzné 

potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručí strednej škole 

cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu riaditel@soseza.sk alebo výnimočne poštou na adresu školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

5. Riaditeľ školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet 

miest. 

 

Upravené kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium do 1. ročníka 

pre školský rok 2020/2021 boli určené spolu so zamestnávateľom pre SDV a prerokované v 

pedagogickej rade formou per rollam školy dňa 5. mája 2020. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 5. mája 2020  

Ing. Ľubomír Králik v.r.  

 riaditeľ školy 
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Príloha č. 1:  

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická 

Komenského 50 

010 01 Žilina 

 

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 nastúp na štúdium. 

Nahlasujem cudzí jazyk, v ktorom bude pokračovať v štúdiu*:  

Anglický jazyk  – Nemecký jazyk 

a povinný predmet* : 

Etická výchova  - Náboženská výchova 

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

strednej škole. 

* nehodiace sa preškrtnite  

V ........................................................ dňa .............. 2020.  

 

 

S pozdravom  

Podpis zákonného zástupcu /uchádzača 

                                                                                                                     


