
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice,  
kód školy: 643 016, IČO: 00352098 

Kritériá prijímania žiakov základných škôl na SOŠ Levice  pre školský rok 2012/2013 
pre študijné a učebné odbory 

 
 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 na základe súčtu bodov  podľa 
nasledovných kritérií: 
1. Priemer prospechu  z 1. polroka 9. ročníka ZŠ (okrem výchovných predmetov), za ktorý 

sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia (bod 7).  
2. Na základe výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov žiakov ZŠ sa 

z vyučovacieho jazyka pripočítava 0 – 30 bodov  a  z matematiky 0 – 30 bodov podľa 
bodového hodnotenia určeného Štátnym pedagogickým ústavom. V prípade, že sa žiak 
nezúčastnil celoslovenského testovania žiakov základných škôl priraďujú sa body podľa 
známky z vyučovacieho jazyka a matematiky podľa tabuľky v bode 9. 

3. Body sa pripočítavajú za okresnú, krajskú, celoslovenskú prípadne za medzinárodnú 
súťaž a jazykové olympiády. Uchádzač predloží potvrdenie o umiestnení v súťažiach 
s prihláškovým materiálom do 20. 04. 2012 na sekretariát RŠ, započítava sa lepšie 
umiestnenie za posledné 2 roky. Celoslovenská a medzinárodná súťaž sa boduje tak ako 
krajská súťaž (bod 8). 

4. V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v prípade rovnosti bodov riaditeľ školy prednostne prijíma 
uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie ZPS, inak je uprednostnený 
žiak, ktorý dosiahol vyšší súčet bodov zo SJL a  z MAT (v hotelovej akadémii z CUJ). 
Ak nastane aj tam rovnosť súčtu bodov, uprednostnený je žiak, ktorý má vyšší počet 
bodov z ďalšieho profilového predmetu. 

5. Ďalším pomocným kritériom pri rovnosti bodov je priemer z II. polroka 8. ročníka. 
6. Počty prijímaných žiakov pre školský rok 2012/2013  

kód a názov odboru                                       poč. žiakov         profilové predmety 
učebné odbory: 
6460 2 predavač                                  12/0,5                SJL, MAT  
6489 2 hostinský, hostinská                  15/0,5                SJL, MAT  
6444 2 čašník, servírka                         15/0,5                SJL, MAT 
6445 2 kuchár, kuchárka                      15/0,5                SJL, MAT  
2978 2 cukrár, pekár                                     12/0,5                SJL, MAT, CHE 
6456 2 kaderník                                   20/0,6                SJL, MAT 
3355 2 stolár                                        12/0,5                SJL, MAT, FYZ 
3661 2 murár                                       12/0,5                SJL, MAT  
3675 2 maliar                                       10/0,3                SJL, MAT  
3678 2 inštalatér                                   10/0,3                SJL, MAT 
2487 2 01autoopravár – mechanik        12/0,5                SJL, MAT, FYZ 
2683 2 11 elektromechanik–silnoprúdová technika 10/0,3      SJL, MAT, FYZ 
študijné odbory: 
6323 6 hotelová akadémia 30/1 SJL, CUJ 
6446 4 kozmetik                                         15/0,5       SJL, MAT 
6352 6 obchod a podnikanie                       24/1       SJL, MAT 
3656 4 operátor stavebnej výroby 15/0,5 SJL, MAT 
 
 
 
 



7. Bodové hodnotenie za priemer: 
Priemer:            Body:       Priemer:              Body:         Priemer:          Body: 
1,00 - 1,50          90             2,31- 2,40            63               3,21 – 3,30        30 
1,51 - 1,60          87             2,41 - 2,50            60               3,31 – 3,40        25 
1,61 - 1,70          84             2,51 – 2,60           57               3,41 – 3,50        20 
1,71 – 1,80         81              2,61 - 2,70            54               3,51 – 3,60        15 
1,81 - 1,90          78             2,71 - 2,80            51               3,61 – 3,70        10          
1,91 – 2,00         75              2,81 – 2,90           48               3,71 – 3,80   6 
2,01 – 2,10         72             2,91 – 3,00           45               3,81 – 3,90   4 
2,11 – 2,20         69             3,01 – 3,10         40               3,91 – 4,00   2 
2,21 – 2,30         66             3,11 – 3,20           35               4,01 a viac   0 

                                                                                           
8. Body za súťaže a olympiády 
     Umiestnenie:                         Body za olympiády:         Mimoškols. činnosť: 
                                      Okresné kolo      Krajs.kolo  Okresné kolo         Krajs.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   
 
9. Bodové hodnotenie za známky z vyučovacieho jazyka a matematiky v prípade 

neúčasti na celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ 
  
                              vyučovací jazyk          matematika 
  známka                                 počet bodov 
       1                           30                                  30 
       2                           24                                  24 
       3                           18                                  18 
       4                           12                                  12 
       5                           0                                    0 
 
10. Ak sa naplní povolený stav žiakov v 1. kole (májový termín),  tak  sa 2. kolo (júnový 

termín) nekoná.   
11. Ak sa povolený stav nenaplní, žiak prihlásený do druhého kola bude zaradený do 

prijímacieho konania a kritériá 1. kola sú platné aj pre 2. kolo. V prípade, že žiak nie je 
prijatý na žiadnu strednú školu v májovom termíne, môže si podať ďalšiu prihlášku do 2. 
kola v júnovom termíne vydanú základnou školou. 

12. Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí - neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií a 
 vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy a pozve zákonného zástupcu uchádzača 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 zákonný 
zástupca žiaka odvolať do 5 dní na príslušnú školu, riaditeľ školy skompletizuje podklady 
a doručí odvolania na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.  

  
Kritériá boli schválené na pedagogickej rade 26. 01. 2012 a na zasadnutí Rady školy dňa  
15. 02. 2012.  
 
Levice 28. 03. 2012                                                                    Mgr. Zuzana Nemčoková, v. r.               
                                                                                                                   riaditeľka školy 


