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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 

 

EDUID: 100001957  

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.415/2021 Z.z., zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o niektorých zákonov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných 

školách riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta 

(SOŠTech Galanta) určuje pre školský rok 2024/2025 tieto kritériá prijímacieho konania.  

  

1. Zásady prijatia:  

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí:  

a) získali nižšie stredné vzdelanie,  

b) nie sú žiakmi inej strednej školy,  

c) sú zdravotne spôsobilí na štúdium a na výkon povolania na základe vyjadrenia lekára,  

d) splnili podmienky pre prijatie v počte do určeného počtu žiakov zriaďovateľom. 

2. Lehota prijímania prijímania prihlášok na štúdium SŠ: do 20. marca 2024 

3. Na prihláške na štúdium musí byť uvedený termín prijímacej skúšky (študijné odbory), resp. 

prijímacích pohovorov (učebné odbory) 

 

II. Kritériá pre prijatie žiakov na štúdium  
 

Podmienky prijatia do študijných odborov:  

 

Do úvahy na prijatie sa berie: 

 a) Ak žiak v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2024) dosiahol v každom 

predmete úspešnosť najmenej 80% bude prijatý bez prijímacej skúšky, v prípade, ak výsledky 

testovania budú známe 7 dní pred konaním prijímacej skúšky (§65 ods.8 zákon 245). 

 b) Súhrnný priemerný prospech žiakov na ZŠ v 8. ročníku na konci šk.roka a v 9. ročníku na konci 

1. polroka z vyučovacích predmetov.  

c) Percentuálna úspešnosť žiakov v Testovaní 9-2024 z matematiky a slovenského jazyka a 

literatúry. V prípade, že žiak neabsolvoval Testovanie 9-2024, započítajú sa mu dvakrát body za 

prospech v 9. ročníku.  

d) Bodové hodnotenie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.  

e) Body za úspešné absolvovanie predmetovej olympiády alebo odbornej súťaže, súvisiacej so 

zvoleným odborom vzdelávania.  

f) V systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“) môžu byť prijatí len žiaci, ktorí priložia 

k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v SDV podľa § 17 ods. 2 



Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktoré im vydá zamestnávateľ, s ktorým škola uzatvorila zmluvu o duálnom 

vzdelávaní. 

 

Forma a obsah prijímacích skúšok:  

 

Písomný test z matematiky a písomný test zo slovenského jazyka v trvaní: každý po 45 minút, v 

rozsahu základného učiva ZŠ. Žiaci s ŠVVP budú môcť na žiadosť zákonného zástupcu požiadať 

o úpravu prijímacích skúšok aj s možnosťou predĺženia času prijímacieho konania o 25%.  

Organizácia a výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na web stránke školy: 

https://sostechga.edupage.org a na vstupe do budovy školy.  

Kritériom úspešného vykonania prijímacích skúšok je získanie najmenej 6 bodov na prijímacích 

skúškach (z každého predmetu). 

 

Poradie uchádzačov pre študijný odbor:  

Kód Študijný odbor Počet 

tried 

Vyuč. jazyk Dĺžka 

štúdia 

Predmety prij. skúšok 

2679 K Mechanik mechatronik 1 slov. 4 MAT, SJL 

 

Každý žiak bude mať pridelený kód na písomných prijímacích skúškach, pod ktorým budú zverejnené 

výsledky prijímacieho konania. Riaditeľka školy vydá uchádzačovi rozhodnutie o prijatí na štúdium na 

základe výsledkov prijímacieho konania.  

 

a) Prideľovanie bodov: 

 

a) body za výsledky                         b) body za výsledky                    c) body za prijímacie skúšky 

v Testovaní 9 – 2024:                   prospech v 8. a 9.roč. ZŠ:   

perc.úspešnosť: MAT SJL 

 

priemer 9.roč. 8.roč. 

 

MAT SJL 

100 20 20 

 

1,00 20 20 

 

20 20 

99,99-95,00 19 19 

 

1,01-1,17 19 19 

 

19 19 

94,99-90,00 18 18 

 

1,18-1,34 18 18 

 

18 18 

89,99-85,00 17 17 

 

1,35-1,51 17 17 

 

17 17 

84,99-80,00 16 16 

 

1,52-1,68 16 16 

 

16 16 

79,99-75,00 15 15 

 

1,69-1,86 15 15 

 

15 15 

74,99-70,00 14 14 

 

1,87-2,02 14 14 

 

14 14 

69,99-65,00 13 13 

 

2,03-2,19 13 13 

 

13 13 

64,99-60,00 12 12 

 

2,20-2,36 12 12 

 

12 12 

59,99-55,00 11 11 

 

2,37-2,53 11 11 

 

11 11 

54,99-50,00 10 10 

 

2,54-2,70 10 10 

 

10 10 

49,99-45,00 9 9 

 

2,71-2,87 9 9 

 

9 9 

44,99-40,00 8 8 

 

2,88-3,04 8 8 

 

8 8 

39,99-35,00 7 7 

 

3,05-3,21 7 7 

 

7 7 

34,99-30,00 6 6 

 

3,22-3,38 6 6 

 

6 6 

29,99-25,00 5 5 

 

3,39-3,55 5 5 

 

5 5 

24,99-20,00 4 4 

 

3,56-3,72 4 4 

 

4 4 

19,99-15,00 3 3 

 

3,73-3,89 3 3 

 

3 3 

14,99-10,00 2 2 

 

3,90-4,06 2 2 

 

2 2 

 9,99-5,00 1 1 
 

4,07-4,23 1 1 
 

1 1 

4,99-0,00 0 0 
 

4,24-5,00 0 0 
 

0 0 



              

d) body za predmetové olympiády a súťaže súvisiace s odborom: 

       
okres(obvod) body kraj body SR body 

1. 10 1. 15 1. 20 

2. 8 2. 12 2. 18 

3. 5 3. 10 3. 15 

úspešný riešiteľ 3 úspešný riešiteľ 8 úspešný riešiteľ 10 

 

Ďalšie zásady prijímacieho konania:  

 

Pri rovnosti počtu bodov bude prijímacia komisia brať do úvahy, či žiak:  

1. dosiahol lepšie výsledky na prijímacej skúške,  

2. má lepší priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,  

3. má lepšie koncoročné známky na vysvedčení zo 6. a 7. ročníka ZŠ z profilujúcich 

predmetov.  

4. bez prijímacích skúšok je žiak prijatý, ak na Testovaní 9 v predmete slovenský jazyk 

a matematika minimálne 80%.  
 

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca 

neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole potvrdenie o nastúpení na vzdelávanie. 

Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške 

na vzdelávanie, strácajú platnosť. 

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

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

 

Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) musí byť 

žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Podmienky prijímacej skúšky (okrem 

predĺženia času) môžu byť takémuto žiakovi vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie 

upravené na základe kontaktu so žiakom, jeho zákonným zástupcom, prípadne špeciálnym 

pedagógom ešte pred prijímacou skúškou. Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu 

integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude prijímacia komisia ani riaditeľka akceptovať. 

 

Podmienky prijatia pre učebné odbory 3 ročné: 

 

Kód  ŠSS  Učebný odbor         Vyuč. 

jazyk 

Dĺžka štúdia 

2487 H 01 Autoopravár-mechanik slov 3 roky 

2487 H 02 Autoopravár -elektrikár slov 3 roky 

2487 H 01 Autoopravár-mechanik maď. 3 roky 

4524 H Agromechanizátor,opravár slov 3 roky 

4524 H Agromechanizátor,opravár maď. 3 roky 

 

 Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok až do naplnenia plánu výkonov. V prípade , že počet 

prihlásených žiakov presiahne schválený plán výkonov pre daný odbor, zostaví sa poradie žiakov 

podľa nasledovných kritérií: 

 



1. Z dosiahnutého priemeru prospechu za 1. polrok 9. ročníka ZŠ 

2. Z výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ 

3. Zo známky zo správania v 1. polroku 9. ročníka 

 

 

Priemerný prospech bude bodovaný nasledovne (1.polrok 9. ročník ZŠ) 

Priemer 1,00-1,50 1,51-1,75 1,76-2,00 2,01-2,25 2,26-2,50 

Body 10 9 8 7 6 

 

Priemer 2,51-2,75 2,76-3,00 3,01-3,25 3,26-3,5 3,51-4,0 4,0 – 5,0 

Body 5 4 3 2 1 0 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy 

MAT 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% 19% a 

menej 

Body 6 5 4 3 2 1 0 

SJL 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% 19% a 

menej 

Body 6 5 4 3 2 1 0 

 

Známka zo správania (1.polrok 9. ročník) 

Veľmi dobré             +5 bodov 

Uspokojivé   -1 bod 

Menej uspokojivé       - 3 body 

Neuspokojivé    -5 bodov 

              

Kritériá prijímacieho konania pre učebné odbory 2 ročné 

 

 

 

 

 

 

 

Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorí neukončili úspešne 9. ročník ZŠ alebo ukončili 

vzdelávanie v ZŠ v nižšom ako 9.ročníku. Základnou podmienkou pre prijatie na dvojročné štúdium 

v učebnom odbore je splnenie požiadaviek kladených na uchádzačov. 

Žiaci budú prijímaní bez prijímacej skúšky. 

Stredná odborná škola technická Galanta – Műszaki Szakközépiskola Galanta neotvorí  

učebný odbor v prípade nenaplnenia minimálneho počtu uchádzačov v triede alebo v skupine. Žiakom, 

ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovo „absolvoval/a“, 

budeme postupovať podľa pokynov danej základnej školy, prípadne nahradíme toto hodnotenie 

z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

Pri podaní obidvoch prihlášok na SOŠ technickú v Galante bude uchádzačovi v poradí 

uchádzačov na prijatie pripočítaných 5 bodov. Pri podaní prihlášky na SOŠ technickú v 

Galante spolu s potvrdením o zabezpečení OVP v SDV bude uchádzačovi v poradí 

uchádzačov na prijatie pripočítaných 5 bodov. 

Kód  ŠSS  Učebný odbor         Vyuč. 

jazyk 

Dĺžka štúdia 

2478 F  Strojárska výroba slov 2 roky 

4572 F Poľnohospodárska výroba slov 2 roky 



Prihláseným uchádzačom bude ponúknutý iný  učebný odbor z ponuky odborov pre školský 

rok 2024/2025.        

 

III. Záverečné ustanovenia       

  

1. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému 

žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky do 17. mája 2024. 

2. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 22. 

mája 2024, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. 

EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu 

strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. Ostatné rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na školy a oboru 

vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť  

3. Riaditeľka 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. Termín prijímacej skúšky na 

nenaplnený počet miest bude 18. 6. 2024 podľa vyššie uvedených kritérií. 

4. Riaditeľ SOŠT Hlohovec zverejní zoznam uchádzačov z 2. termínu podľa výsledkov 23. 

júna 2023. 

5. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej 

škole nástup na vzdelávanie do 21. júna 2024. 

6. Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 

dní od dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 zákona č. 245/2008). 

7. Ak uchádzač v uvedenom termíne nedoručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole je neplatné. 

8. Vydané rozhodnutie o prijatí na štúdium v prijímacom konaní sa stáva neplatným v 

prípade, ak uchádzač úspešne neukončí deviaty ročník štúdiu na ZŠ. 

9. Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 boli 

prerokované v pedagogickej rade školy dňa 15. 11. 2022. 

 

 

 

       Ing. Beáta Kissová 

         riaditeľka školy 


