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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 zmysle 

§69 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

u r č u j e 

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

externého skráteného štúdia pre školský rok 2020/2021. 

 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

A) V súlade s §69 ods.1 školského zákona Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline v školskom roku 

2020/2021 otvára: 

 

 

p. č. Učebný odbor - kód a názov  
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 
Forma 

1. 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika  1 20 
Externá, 

skrátené 

 SPOLU 1 20  

 

Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej 

stredné odborné vzdelanie (sú vyučení v inom odbore – získali výučný list). 
 

B) Termíny prijímacieho konania štúdia: 

 

 1.termín prijímacieho konania: posledný úplný júnový týždeň 

 2.termín prijímacieho konania: posledné dva úplné augustové týždne.  

  

Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.  

 

 

II. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE EXTERNÉ SKRÁTENÉ 

ŠTÚDIUM   
 

 

Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov na triedu v súlade s § 

69 ods.5  školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie, v poradí 

bodového hodnotenia 

 

Obsah: posúdenie študijných výsledkov  
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A) Poradie uchádzačov pre prijatie vychádza: 

 

V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako 20 sa poradie uchádzačov určí na základe priemeru 

známok (= body) z koncoročného vysvedčenia posledného ročníka absolvovaného učebného resp. 

študijného odboru. Nižšia hodnota (body) predstavuje lepšie umiestnenie. 

 

B) Pri rovnosti bodov rozhodnú o poradí tieto kritériá: 

 

a) riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, ak 

zmenená pracovná schopnosť nie je v rozpore s požiadavkami daného odboru,  

b) známka z MAT z koncoročného vysvedčenia posledného ročníka absolvovaného učebného 

resp. študijného odboru, 

c) známka z FYZ z koncoročného vysvedčenia posledného ročníka absolvovaného učebného 

resp. študijného odboru, 

d) v prípade potreby sa body b), c) opakovane použijú a hodnotí sa predposledný ročník 

učebného resp. študijného odboru. 

 

Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka externého, skráteného štúdia pre školský rok 

2020/2021 boli prerokované v pedagogickej rade školy formou per rollam dňa 20. mája 2020. 

 

 

 

 

V Žiline, 20. mája 2020  

Ing. Ľubomír Králik v.r. 

 riaditeľ školy 
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