
 

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina 
 

 

K r i t é r i á  
k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2014 / 2015                 

********************************************************************************** 

 

V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66 ods. 1 a 9, § 68 zákona č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po 

prerokovaní v pedagogickej rade v znení rozhodnutia Žilinského samosprávneho kraja o počte 

a skladbe otváraných tried pre školský rok 2014 / 2015 

 

u s t a n o v u j e 

 

A) Do zoznamu uchádzačov budú zaradení uchádzači, ktorí získali nižšie stredné vzdelanie resp. iní 

uchádzači, ktorí nie sú žiakmi inej strednej školy v zmysle citovaného školského zákona. 

 

B) Podľa § 63 ods. 1 citovaného zákona si môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača podať dve  prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR na dve 

stredné školy alebo dva odbory vzdelávania na SOŠ elektrotechnickú, Komenského 50, 010 01 

Žilina, na ktorých uvedie termín prijímacieho konania. Uchádzač pripojí k prihláške doklad, že je  

úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže,  ktorá súvisí so zvoleným 

odborom, o ktorý sa uchádza. Riaditeľ školy prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom 

testovaní žiakov  deviatych ročníkov ZŠ. Riaditeľ školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na 

zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.  

 

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením na základe § 95 ods. 3 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú 

prijímaní na štúdium  po vzájomnej konzultácii so zariadeniami výchovnej prevencie 

a poradenstva. 

Uchádzači, ktorí sú začlenení (integrovaní), sú povinní predložiť k prijímaciemu 

konaniu aktuálne potvrdenie o začlenení (integrácii) z Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) spolu s prihláškou na štúdium! 

V prípade nedoručenia potvrdenia o začlenení budú uchádzači konať písomnú 

prijímaciu skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi.  

 

Uchádzačovi, ktorý si podá obidve prihlášky na SOŠ elektrotechnickú v Žiline, bude 

pripočítaných 10 bodov ku každej  prihláške. 

 

C) U uchádzača, ktorý nesplní ustanovenia § 66 ods. 9 školského zákona a nezúčastní sa 

prijímacej skúšky v riadnom termíne, je prijímacia skúška považovaná za neúspešnú, 

nakoľko neboli splnené  kritériá prijímacieho konania. 
 

D) V súlade s § 64 ods. 3 školského zákona Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline 

v školskom roku 2014 / 2015 otvára: 

 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY S MATURITOU A S VÝUČNÝM LISTOM: 

 

2682 K mechanik počítačových sietí                                  počet prijímaných žiakov  60 – 2 triedy 

 

2697 K mechanik elektrotechnik         počet prijímaných žiakov   60 – 2 triedy 

  (po prvom ročníku je štúdium zamerané do oblasti: 

- silnoprúdovej technika a 

- automatizačnej techniky)  



 

 

 

Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium  

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky   

na štúdium:    veľmi dobrá zdravotná spôsobilosť (práca vo výškach, práca  

                                                            pod elektrickým napätím, atď.) získanie nižšieho stredného 

                                                            vzdelania,  splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška 

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

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED  3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa:  

mechanik počítačových sietí: Štúdium sa zameriava na návrh, stavbu, údržbu, opravu a riadenie 

samostatných počítačov a počítačových sietí. Pracovné uplatnenie absolventa je v oblasti informačných 

technológií a počítačových sietí v súkromných firmách a štátnych podnikoch. Absolvent môže absolvovať 

ďalšie špecializačné pomaturitné štúdium alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu technického 

zamerania.  

 

mechanik elektrotechnik (v oblasti zamerania na silnoprúdovú techniku) budú absolventi  ovládať a 

vedieť: 

- funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,  

- spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po spotrebič,  

- zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie, spolupráca s odberateľmi, organizácia 

a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární,  

- zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN,  

- vlastnosti prvkov využitých vo výkonovej elektrotechnike,  

- navrhovať a konštruovať , skúšať a obsluhovať elektrické stroje , prístroje a zariadenia,  

- účelne využívať a hospodárne prevádzkovať elektrické stroje,  

- navrhovať a vhodne dimenzovať elektrické prípojky,  

- vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických inštaláciách a zariadeniach,  

- prevádzkovať a opravovať elektrické vedenia, káblových vedení a pod.  

Absolvent môže absolvovať ďalšie špecializačné pomaturitné štúdium alebo pokračovať vo vysokoškolskom 

štúdiu technického zamerania.  

 

mechanik elektrotechnik (v oblasti zamerania na automatizačnú techniku) budú absolventi  ovládať 

a vedieť: 

- využívanie PC a programovanie PC v automatizačnej technike,  

- princípy automatického riadenia výrobných procesov,  

- jednotlivé prvky využívané v automatizačnej technike,  

- ovládať práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických prostriedkov automatického 

riadenia,  

- vykonávať analýzu vlastných regulovaných sústav a regulátorov,  

- navrhovať ovládacie obvody,  

- programovať zariadenia využívané v automatizačnej technike.  

 

Absolvent môže absolvovať ďalšie špecializačné pomaturitné štúdium alebo pokračovať vo vysokoškolskom 

štúdiu technického zamerania.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TROJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR S VÝUČNÝM LISTOM: 
 

2683 H 11   elektromechanik – silnoprúdová technika    počet prijímaných žiakov 30 – 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:    veľmi dobrá zdravotná spôsobilosť (práca vo výškach, práca  

                                                            pod elektrickým napätím, atď.) získanie nižšieho stredného 

                                                            vzdelania,  splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia:  záverečná skúška 

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

Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie  ISCED  3C 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa:  

Absolvent má ucelené základné teoretické vedomosti a  praktické zručnosti potrebné pre 

prácu s elektrickými zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické 

a elektronické meracie prístroje  a  diagnostickú techniku. Absolvent ďalej ovláda :  

- spôsoby výroby a rozvodu elektrickej energie, 

- funkciu a stavbu elektrických strojov a  prístrojov, 

- využitie elektronických prvkov vo výkonovej elektrotechnike,  

- merania v silnoprúdovej technike. 

 

Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v študijnom odbore pre  

  absolventov  trojročných učebných odborov 

 

 

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA DENNÉHO ŠTÚDIA: 

 

študijné a učebné odbory denné:  prvý termín     12. máj 2014 

druhý termín      15. máj 2014 

prípadný ďalší termín na nenaplnený počet miest 17. jún 2014 

 

 

E) PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH 

ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

V súlade s § 65 ods. 4 školského zákona žiaci deviateho ročníka základnej školy, ktorí dosiahli  

v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90 %  budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

 

F) PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH 

ODBOROV DENNÉHO ŠTÚDIA S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU 

 

1. Uchádzači, ktorí nebudú prijatí bez prijímacích skúšok podľa § 65 ods. 4 školského zákona 

konajú prijímacie skúšky písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry (pravopisné 

cvičenie, testové úlohy) a matematiky (testové úlohy) v rozsahu učiva 6. – 9. ročníka 

základnej školy. Písomná skúška z každého predmetu trvá 45 min. a hodnotenie písomnej 

skúšky bude bodové (viď bod F ods. 2b). 
Uchádzač bude úspešný pri prijímacom konaní, ak bude úspešný z písomnej časti prijímacej 

skúšky,  ak  z každého predmetu (SJL, MAT) získa 25% z celkového počtu bodov, t.j. SJL 

min. 5 bodov a MAT min. 5 bodov. 

 



 

 

 

2. Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia výsledkov,  a to 

nasledovne: 
 

a) zo súčtu všetkých bodov za známky z predmetov SJL, FYZ a MAT z koncoročného 

vysvedčenia 6., 7., 8.. ročníka a z polročného vysvedčenia  9. ročníka ZŠ podľa 

bodovej stupnice – max. 60 bodov. 

 

Bodová stupnica:   známka 1 .............................   5 bodov 

2 ............................     3 body 

3 ............................     1 body 

4 a 5 ......................     0 bodov 

 

b) z výsledku písomnej prijímacej skúšky (max. 40 bodov)  

zo slovenského jazyka a literatúry...….............. max. 20 bodov  

z matematiky ……………………….......…...... max. 20 bodov 

 

c) Do celkového súčtu bodov sa počíta súčet bodov za matematiku a slovenský jazyka 

literatúra dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov  „Testovanie 9-2014“. 

Maximálny možný počet je 40 bodov. 

Celkový maximálny počet bodov pre prijímacie konanie je 150 bodov. 

Žiaci, ktorí neabsolvovali testovanie  (napr. boli nemocní), budú pri rozhodovaní o prijatí na 

štúdium posudzovaní voči ostatným tak, ako keby ostatní žiaci tiež nekonali Testovanie 9-

2014.  

                   

d) uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na 

koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočíta 

10 bodov za každú zníženú známku zo správania 

 

e) uchádzač, ktorý je na polročnom vysvedčení 9. ročníka hodnotený známkou 

nedostatočný z vyučovacích predmetov, bude neprijatý .  
 

f) uchádzač so zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo 

stupeň 4 (neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 

9. roč. bude neprijatý . 

 

 

 

3. 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 

b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády alebo za umiestnenie v súťaži, 

ktorá súvisí so študijným  odborom ( MAT, FYZ, SJL, CJ),  a to nasledovne: 

hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie v danej súťaži (celoslovenské, krajské, 

okresné kolo) 

c) celoslovenské testovanie z MAT a SJL (súčet percent) 

d) súčet bodov získaných z písomných prijímacích skúšok 

e) pri rovnosti bodov sa bod c) neberie do úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných 

uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil celoslovenského testovania z dôvodu 

zdravotného znevýhodnenia 

f) súčet bodov za známky z MAT  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 



 

 

 

g) súčet bodov za známky z FYZ  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

h) súčet bodov za známky z SJL za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

i) súčet bodov za známky z CJ  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

 

Uchádzač je úspešný v prijímacom konaní vtedy, ak splnil kritériá pre písomnú časť 

prijímacej skúšky a ostatné kritériá v bode F. 
 

 

Ďalšie dôležité informácie, dôležité dátumy pre študijné odbory 

 

Uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok 

 

1. Odoslanie rozhodnutí o prijatí (splnenie kritérií prijímacieho konania) 25.04.2014. 

2. Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 02. 05. 2014 od 10.00  

do 16.00 hod na sekretariáte školy. Náhradný termín zápisu prijatých uchádzačov  (závažné 

dôvody) 06.05.2014 v čase od 10.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy. 

3. Zápisu prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa zúčastní jeho zákonný zástupca. Na 

zápis prinesú zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola. Uchádzač nahlási jazyk, 

v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ), voľbu štúdia v alternatíve etická 

výchova alebo náboženská výchova.  

 

Uchádzači neprijatí pre nesplnenie kritérií prijímacieho konania 

 

Odoslanie rozhodnutí o neprijatí uchádzača z dôvodu nesplnenia kritérií prijímacieho 

konania dňa 25.04.2014. 
 

Uchádzači prijímaní na základe prijímacích skúšok 

 

1. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho 

konania do 19. mája 2014. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným 

číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných na prijímacom konaní 

a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

2. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov 22. 05. 2014 v čase od 10.00 do 16.00 hod 
3. Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác 

uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, 

ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole. 

4. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia.  

O odvolaní uchádzača rozhodne Žilinský samosprávny kraj. 

 

G) PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA TROJROČNÉHO UČEBNÉHO ODBORU 

DENNÉHO ŠTÚDIA 

 

Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov na triedu v súlade s § 65 

ods.2 a ods.3 školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie 

Obsah: posúdenie študijných výsledkov a zdravotná spôsobilosť pre daný odbor 

Rozsah: prijatie sa podmieňuje: 

-  získaním nižšieho stredného vzdelania 

- výročnými známkami z predmetov koncoročného vysvedčenia 8. a polročného 

vysvedčenia 9. ročníka ZŠ  bez výchovných predmetov 

- výsledkami dosiahnutými v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov ZŠ 



 

 

 

- úspešným riešením predmetovej olympiády alebo víťazstvom v súťaži, ktorá súvisí  

  s odborom vzdelávania (celoslovenské, krajské, okresné kolo)  

 

V prijímacom konaní bude uplatnené bodové hodnotenie výsledkov a to nasledovne: 

 

1. V súlade s § 65 ods. 4 školského zákona žiaci deviateho ročníka základnej školy, ktorí 

dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90 %  budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

 

2.  Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia výsledkov,  a to     

    nasledovne: 
 

a) zo súčtu všetkých bodov za známky z predmetov z koncoročného vysvedčenia 8. a 

z polročného vysvedčenia  9. ročníka ZŠ bez výchovných predmetov podľa bodovej 

stupnice (pri dvoch cudzích jazykoch sa berie do úvahy lepšia známka) – max. 80 

bodov. 

Bodová stupnica:   známka 1 .............................   5 bodov 

2 ............................     3 body 

3 ............................     1 body 

4 a 5 ......................     0 bodov 

 

 

b) Do celkového súčtu bodov sa počíta súčet bodov za matematiku a slovenský jazyk 

dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov  „Testovanie 9-2014“. Maximálny 

možný počet je 40 bodov. 

Žiaci, ktorí neabsolvovali testovanie  (napr. boli nemocní), budú pri rozhodovaní o prijatí na 

štúdium posudzovaní voči ostatným tak, ako keby ostatní žiaci tiež nekonali testovanie 9-

2014.  

c) uchádzačom so zníženou známkou zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) na 

koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ sa odpočíta 10 

bodov za každú zníženú známku zo správania 

 

d) uchádzač, ktorý je na polročnom vysvedčení 9. ročníka hodnotený známkou 

nedostatočný z vyučovacích predmetov, bude neprijatý .  
e) uchádzač so zníženou známkou zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé) alebo 

stupeň 4 (neuspokojivé) na koncoročnom vysvedčení 8. alebo polročnom vysvedčení 

9. roč. bude neprijatý . 

 

 

3. 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 

b) body za úspešného riešiteľa predmetovej olympiády alebo za umiestnenie v súťaži, 

ktorá súvisí so študijným  odborom ( MAT, FYZ, SJL, CJ),  a to nasledovne: 

hodnotí sa jedno najvyššie bodové umiestnenie v danej súťaži (celoslovenské, krajské, 

okresné kolo) 

c) celoslovenské testovanie z MAT a SJL (súčet percent) 

d) súčet bodov získaných z písomných prijímacích skúšok 

e) pri rovnosti bodov sa bod c) neberie do úvahy v tom prípade, ak sa z porovnávaných 

uchádzačov aspoň jeden nezúčastnil celoslovenského testovania z dôvodu 

zdravotného znevýhodnenia 



 

 

 

f) súčet bodov za známky z MAT  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

g) súčet bodov za známky z FYZ  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

h) súčet bodov za známky z SJL za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

i) súčet bodov za známky z CJ  za 6., 7., a 8. ročník (koncoročné vysvedčenie) a 9. 

ročník (polročné vysvedčenie) ZŠ podľa uvedenej bodovej stupnice 

 

 

H) ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 

 

Všeobecné požiadavky 

Prijatiu uchádzača do vyššie uvedených odborov (t.j. elektro - 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 a poruchou 

rozoznávaním farieb a poruchou sluchu.  

Do odboru môžu byť prijatí iba uchádzači, ktorých  zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne 

potvrdil lekár. 

 

 Dôležité dátumy pre učebné odbory 

 
 

1. Odoslanie rozhodnutí o prijatí (splnenie kritérií prijímacieho konania) 25.04.2014. 

2. Zápis prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 02. 05. 2014 od 10.00  

do 16.00 hod na sekretariáte školy. Náhradný termín zápisu prijatých uchádzačov            

(závažné dôvody) 06.05.2014 v čase od 10.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy. 

3. Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní len zákonný zástupca žiaka. Na zápis prinesú 

zápisný lístok, ktorý im vydá príslušná základná škola. Zástupca žiaka nahlási jazyk, 

v ktorom bude pokračovať v štúdiu na SŠ (ANJ, NEJ, RUJ), voľbu štúdia v alternatíve etická 

výchova alebo náboženská výchova.  

 

Uchádzači neprijatí pre nesplnenie kritérií prijímacieho konania 

Odoslanie rozhodnutí o neprijatí uchádzača z dôvodu nesplnenia kritérií prijímacieho 

konania dňa 25.04.2014. 
 

 

Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určený termín, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý  

na štúdium v strednej škole, je neplatné. Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi 

v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I) SPOLOČNÉ USTANOVENIA (ŠTUDIJNÉ AJ UČEBNÝ ODBOR) 

 
Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno 

prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. 

Termín prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest bude 17.06.2014 podľa vyššie uvedených 

kritérií. 

Prevzatie rozhodnutia a zápis zákonným zástupcom žiaka je 18.06.2014. v čase od 10.00 do 14.00 

hod. 

 

 

Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2014 / 2015 prerokované  

v pedagogickej rade školy dňa 28. januára 2014 . 

 

 

V Žiline, 28.1.2014  

   Ing.Štefan Domanický 

            riaditeľ školy 

 


