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KRITÉRIÁ 

pre prijatie žiakov základnej školy na štúdium  

do prvého ročníka SSOŠ v Revúcej v školskom roku 2019/2020 

 

V zmysle zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom zriaďovateľa a 

riaditeľky SSOŠ v Revúcej stanovuje nasledovné podmienky platné pre prijímanie žiakov do 

1. ročníka v školskom roku 2019/2020. 

Informácie sú zverejnené aj na - https://ssosra.edupage.org 

SSOŠ otvára v školskom roku 2019/2020 3 triedy denného štúdia pre absolventov 9. ročníka 

ZŠ (resp. pre tých, ktorí neukončili 9. ročník) s celkovým počtom žiakov 65: 

Dvojročný odbor (pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ) 

 3161 F praktická žena (31 žiakov) 

Trojročné učebné odbory (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ) 

 2964 H cukrár (8 žiakov) 

 6489 H hostinský (9 žiakov) 

Štvorročný študijný odbor (pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ) 

 6442K obchodný pracovník (17 žiakov) 

 

Termíny prijímacieho konania sú stanovené nasledovne:  

13. mája 2019 (pondelok) - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok  

16. mája 2019 (štvrtok) - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok  

O konaní druhého kola PS rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade na základe počtu zapísaných žiakov po ukončení 1. kola prijímacieho konania v termíne 

do 31. mája 2019.  

Do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 budú prijatí uchádzači zo základných škôl, 

podľa nasledovných kritérií:  

 

https://ssosra.edupage.org/
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DVOJROČNÝ ODBOR: 

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok. 

 

TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:  

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez vykonania prijímacích skúšok. V prípade, že 

počet prihlásených uchádzačov bude nižší ako 8, záujemcom bude ponúknutý náhradný 

odbor.  

Ak bude záujem o niektorý odbor vyšší ako je maximálny počet žiakov v triede, budú žiaci 

prijímaní podľa poradia určeného priemerom zo ZŠ za posledné tri ročníky (7., 8. a 1. polrok 

9.).  

Pomocné kritéria určujúce poradie v trojročných učebných odboroch:  

1. lepšie výsledky v testovaní žiakov v 9. ročníku (priemer z oboch predmetov)  

2. lepší priemerný prospech v 1. polroku v 9. ročníku ZŠ   

3. výborné umiestnenie na vedomostných a športových súťažiach (priložiť kópiu osvedčenia, 

diplomu..., overené školou) 

Maximálny počet žiakov v triede je 31.  

Plánovaný počet tried: 1 trieda s maximálne 2 odbormi v triede (cukrár a hostinský).  

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY:  

1. bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní deviatakov 

dosiahli z oboch predmetov súčasne úspešnosť aspoň 90 % (podľa § 65 ods. 4 zákona 

245/2008 o výchove a vzdelávaní);  

2. na základe prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí nesplnili kritériá pre prijatie bez 

PS. Prijímaciu skúšku vykonajú žiaci z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika; 

Poradie pre prijatie bude určené súčtom bodov za:  

- dosiahnuté študijné výsledky ( 7. – 9. ročník ZŠ); 

- dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov;  

- dosiahnuté výsledky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na prijímacích 

skúškach;  
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V prípade rovnosti bodov budú pre určenie poradia použité pomocné kritériá v tomto poradí:  

- lepší celkový výsledok PS;  

- lepší výsledok v celoslovenskom testovaní deviatakov;  

- lepší priemer zo ZŠ;  

UKAZOVATEĽ MAX. POČET BODOV POZNÁMKA 

Priemer zo ZŠ 20 

      7.roč.+8.roč.+9.roč. 

Ø=  ------------------------ 

 3 

Bodovanie tab. č. 1 

MONITOR z MAT 20 
Bodovanie tab. č. 2 

MONITOR zo SJL 20 

Výsledok PS z MAT 20 
*Poznámka 

Výsledok PS zo SJL 20 

Prihláška podaná na 2 

odbory v našej škole 
5 Bonus  

*Poznámka: 

- žiak úspešne vykoná PS z predmetu, ak získa aspoň 7 bodov; 

- žiak, ktorý získal menej ako 7 bodov z predmetu, vykoná ústnu skúšku, ktorá je úspešná 

a dosiahol hodnotenie aspoň dobrý. Počet získaných bodov zostáva nezmenený; 

- ak žiak vykonal PS neúspešne (aj po ústnej skúške) aspoň z jedného predmetu, nemôže byť 

prijatý na štúdium v odbore, pri ktorom sa vyžaduje úspešne absolvovať PS; 

Tab. č.1 

Bodovanie prospechu zo ZŠ (priemer sa počíta z predmetov uvedených na prihláške na 

štúdium): 

Priemer body priemer body 

1,00-1,20 20 2,11-2,20 10 

1,21-1,30 19 2,21-2,30 9 

1,31-1,40 18 2,31-2,40 8 

1,41-1,50 17 2,41-2,50 7 

1,51-1,60 16 2,51-2,60 6 

1,61-1,70 15 2,61-2,70 5 

1,71-1,80 14 2,71-2,80 4 

1,81-1,90 13 2,81-2,90 3 

1,91-2,00 12 2,91-3,10 2 

2,01-2,10 11 3,11-3,30 1 
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Tab. č.2 

Výsledky monitoru: 

Získané 

% 

Body Získané 

% 

Body Získané 

% 

Body Získané 

% 

Body 

96-100 20 71-75 15 46-50 10 21-25 5 

91-95 19 66-70 14 41-45 9 16-20 4 

86-90 18 61-65 13 36-40 8 11-15 3 

81-85 17 56-60 12 31-35 7 06-10 2 

76-80 16 51-55 11 26-30 6 01-05 1 

 

Maximálny počet žiakov v triede je 31. Plánovaný počet tried: 1 trieda študijného odboru – 

obchodný pracovník s počtom žiakov 17. Podrobné informácie o prijímacom konaní budú 

zaslané uchádzačom o štúdium najneskôr do piatich dní pred termínom ich konania (podľa § 

66 ods. 8). Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania skúšok vo vestibule 

školy a na webovej stránke školy. Konečné poradie bude určené po uzavretí výsledkov prvého 

kola druhého termínu – dňa 17. mája 2019.  

 

 

 

Revúca 8. marec 2019     Ing. Viera Badínová, v.r. 

              riaditeľka školy 


