
Kritériá prijímania žiakov   na nadstavbové štúdium 
na SOŠ, Ul. sv. Michala 36,  Levice v školskom roku 2012/2013 

 
 Prijímanie na štúdium sa koná v zmysle zákona NR SR  č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzačov o štúdium prijímame 
bez prijímacích skúšok.  

Hodnotenie je anonymné a výsledné poradie sa určí podľa nasledovných kritérií: 

1. Priemerného prospechu  za 1. polrok  3. ročníka učebných odborov (okrem 
výchovných predmetov), za ktorý sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia 
(viď bod 11).  

2. Bodov získaných za okresnú, krajskú, celoslovenskú prípadne za medzinárodnú súťaž 
a jazykové olympiády (viď bod 12). Uchádzač predloží potvrdenie o umiestnení 
v súťažiach s prihláškovým materiálom do 31. 05. 2012 na sekretariát RŠ, započítava 
sa lepšie umiestnenie za posledné 2 roky. Celoslovenská a medzinárodná súťaž sa 
boduje tak ako krajská súťaž. 

3. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najprv známka zo slovenského jazyka, potom z 
cudzieho jazyka a nakoniec z ďalšieho profilového predmetu (matematika, fyzika) 
v 2. polroku 2. ročníka. 

4. V zmysle platnej legislatívy o prijímaní na štúdium na stredných školách v prípade 
rovnosti bodov riaditeľ školy prednostne prijíma uchádzača, ktorý má podľa 
rozhodnutia posudkovej komisie ZPS. 

5. Ďalším pomocným kritériom pri rovnosti bodov je priemer z II. polroka 2. ročníka  

6. Ak sa naplní plán výkonov v 1. kole (jún 2012), 2. kolo  (júl 2012) sa nekoná. 

7. Kritériá sú platné aj pre 2. kolo.  

8. Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí - neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií a 
 vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy a pozve plnoletého uchádzača na zápis, 
prípadne zákonného zástupcu na zápis. Zápis sa uskutoční v termíne určenom 
v doručenom rozhodnutí o prijatí uchádzača na štúdium na sekretariáte riaditeľa SOŠ, 
Ul. sv. Michala 36 v Leviciach. Ak sa  uchádzač nezapíše  na štúdium do 
stanoveného termínu, vydané rozhodnutie o prijatí je neplatné. Uvoľnené miesto 
riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov 
prijímacieho konania. Voči rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 5 dní na 
príslušnú školu, riaditeľ školy skompletizuje podklady a doručí odvolania na Úrad 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.  

9. V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov ako 10 sa odbor neotvorí.  

10. Počty prijímaných žiakov pre školský rok 2012/2013: 

 kód a názov odboru                                                   počet žiakov/tried profilové predmety 
6426 4 - vlasová kozmetika 15/0,5 MAT, SJL, CHE 
6421 4 - spoločné stravovanie  30/1,0 MAT, SJL, CHE 
6411 4 01 – prevádzka obchodu – vnútorný obchod 12/0,5  MAT, SJL, CHE 
2414 4 01 – strojárstvo- výroba, montáž a oprava 12/0,5 MAT, SJL, CHE 
                    strojov prístrojov a zariadení  
3659 4 00 – stavebníctvo 12/0,5 MAT, SJL, CHE 
6403 4  -  podnikanie v remeslách a službách 20/1 MAT, SJL, CHE 

 

 

 

 



 

 

11. Bodové hodnotenie za priemer: 

Priemer: Body: Priemer: Body:  Priemer: Body: 

1,00 - 1,10 30 2,01 - 2,10 20 3,01 – 3,10 10 

1,11 - 1,20 29 2,11 - 2,20 19 3,11 – 3,20 8 

1,21 - 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 6 

1,31 – 1,40 27 2,31 - 2,40 17 3,31 – 3,40 4 

1,41 - 1,50 26 2,41 - 2,50 16 3,41 – 3,50 2 

1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 a viac 0 

1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14  

1,71 - 1,80 23 2,71 – 2,80 13    

1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12 

1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11 

 

12. Body za súťaže a olympiády a za mimoškolskú činnosť: 

  súťaže a olympiády  mimoškolská činnosť: 

umiestnenie okresné kolo krajské kolo       okresné kolo krajské kolo 

 1. 5 10 3 6 

 2. 4 8 2 4 

 3. 3 6 1 2  

 4. 2 4 0 0 

 5. 1 2 0 0  

 

 

Kritériá schválené na pedagogickej rade 17. 04.  2012 

Levice 17. 04. 2012  

  

 Mgr. Zuzana Nemčoková  
             riaditeľka školy 
 
 


