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Ustanovenie 

kritérií pre prijímacie konanie na Strednej odbornej škole technickej Michalovce 

do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 pre študijné odbory 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade 

s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 

4. januára 2021. 
 

1. Stanovenie výkonov pre školský rok 2021/2022: 

 

Študijné odbory Kód 
Počet 

žiakov 

mechanik nastavovač 2411 K 10 

informačné a sieťové technológie 2561 M 54 

elektrotechnika 2675 M 20 

mechanik – mechatronik 2679 K 20 

mechanik počítačových sietí 2682 K 22 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K 8 

mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 K 8 

prevádzka a ekonomika dopravy 3760 M 10 

 

Určenie max. počtu žiakov pripravujúcich sa pre výkon povolania priamo u zamestnávateľa: 

 

Odbor Názov firmy Počet žiakov 

2679 K mechanik - mechatronik 

BSH Drives and Pumps a.s., Michalovce 12 

MICHATEK k.s., Michalovce 2 

Syráreň Bel Slovensko a.s., Michalovce 2 

HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. Michalovce 2 

TAES s.r.o., Michalovce 2 

2682 K mechanik počítačových sietí LEKOS, Sobrance 14 

2411 K mechanik nastavovač 

TAES s.r.o., Michalovce 2 

HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o. Michalovce 2 

EUROSPAN s.r.o., Michalovce 2 

2675 M elektrotechnika VSD a.s., Košice 5 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
EUROSPAN s.r.o., Michalovce 2 

INGEMA s.r.o., Michalovce 2 

 

 

2. Termíny konania prijímacej skúšky: 

 

1. kolo prijímacej skúšky: 

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,  

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

 

 

3. Prijímacia skúška: 

 

Profilové predmety: 

Na základe § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov sú profilovými predmetmi predmety:  
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Študijné odbory Kód 
Profilové 

predmety 

mechanik nastavovač 2411 K SJ, M 

informačné a sieťové technológie 2561 M SJ, M 

elektrotechnika 2675 M SJ, M 

mechanik – mechatronik 2679 K SJ, M 

mechanik počítačových sietí 2682 K SJ, M 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K SJ, M 

mechanik stavebnoinštalačných zariadení 3658 K SJ, M 

prevádzka a ekonomika dopravy 3760 M SJ, M 

 

Forma prijímacej skúšky:  

písomná skúška z profilových predmetov  

a) prvý profilový predmet – 45 minút 

b) druhý profilový predmet – 45 minút 

 

Rozsah a obsah prijímacej skúšky: 

je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v základnej škole  

 

Úspešnosť na prijímacej skúške 

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku ak 

• vykoná prijímaciu skúšku z prvého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 25% a súčasne 

• vykoná prijímaciu skúšku z druhého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 25% 

 

4. Pridelelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia: 

 

• 20% z celkového počtu bodov tvorí bodové hodnotenie za študijný priemer za 6.-8. ročník na konci 

školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok bez výchovných predmetov 

• 20% z celkového počtu bodov tvorí bodové hodnotenie za študijný priemer z  predmetu slovenský jazyk 

a literatúra za 6.-8. ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok. 

• 20% z celkového počtu bodov tvorí bodové hodnotenie za študijný priemer z  predmetu matematika za 

6.-8. ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok. 

• 20% z celkového počtu bodov tvorí bodové hodnotenie za úspešnosť na prijímacích skúškach z prvého 

profilového predmetu 

• 20% z celkového počtu bodov tvorí bodové hodnotenie za úspešnosť na prijímacích skúškach z druhého 

profilového predmetu 

 

5. Kritériá pre prijatie: 

 

a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy 

b) úspešne vykonať prijímaciu skúšku 

c) byť zdravotne spôsobilý 

d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov 

o v prípade rovnakého výsledku prijímacieho konania bude uprednostnený žiak so zdravotným 

znevýhodnením 

o v prípade ďalšej rovnosti bude uprednostnený žiak, ktorý sa umiestnil v predmetovej olympiáde na 

1.-3. mieste okresného kola 

o v prípade ďalšej rovnosti bude uprednostnený žiak, ktorý dosiahol lepší študijný priemer za 6.-8. 

ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok bez výchovných predmetov 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať lepší študijný priemer z matematiky za 6.-8. ročník na 

konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok 

o v prípade ďalšej rovnosti bude rozhodovať lepší študijný priemer zo slovenského jazyka a literatúry 

za 6. - 8. ročník na konci školského roka a z 9. ročníka za prvý polrok 

e) vykonať zápis do prvého ročníka v termíne určenom riaditeľom školy 

 

Prerokované so zamestnávateľmi dňa 28. januára 2021. 

Prerokované na zasadnutiach pedagogických rád dňa 26. januára 2021. 

 

 

Ing. Jaroslav Kapitan, v.r. 

riaditeľ školy 
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