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PODMIENKY. 24KOLÄ ~RlJÍMACIEHOKONÄNIÄ
"'ľll.E·Šl{:'ROK 2013/2014 .

V zmysle §§ 65 a 66 zákona NR SR Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s plánom
výkonov, stanovených PSK Odborom školstva listom Č. 4170/2012/0RHC-015 zo dňa 12. 09. 2012,
po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy, riaditel' SOŠ technickej určuje tieto
podmienky 2. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno
prijať do prvého ročníka:

l.

1. Do tried 4-ročných študijných odborov (s maturitou) možno prijať:

~ 2447 K mechanik hasičskej techniky 15 žiakov
~ 3693 K technik energetických zariadení budov 5 žiakov.

2. Riaditeľ školy určuje tieto podmienky prijatia:
a) Bez prijímacej skúšky budú prijatí tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom

testovaní žiakov 9. Ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a z matematiky
dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

b) Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku z overenia vedomostí
z profilových predmetov SLOVENSKÝ JAZYK (SJ) a MATEMATIKA
(MAT) dňa: 18. júna 2013 (utorok).

c) K tomu, aby uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku z profilových
predmetov, je nevyhnutné, aby získal minimálne 15 bodov samostatne
z každého predmetu.

d) V prípade rovnosti získaných bodov o poradí uchádzačov rozhodnú lepšie
výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. Ročníka ZS zo
slovenského jazyka a z matematiky.

3. Prijímacia skúška z profilových predmetov SJ, MAT

Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška z profilových predmetov SJ, MAT má písomnú formu.
Obsah prijímacej skúšky
Obsahom skúšky je učivo podľa učebných osnov základnej školy.
Rozsah prijímacej skúšky
Zo slovenského jazyka uchádzač vypracuje vedomostný test.

Trvanie skúšky: 60 minút
Z matematiky vypracuje určený počet príkladov.

Trvanie skúšky: 60 minút



VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

max. počet bodov za prospech v ZŠ
max. počet bodov zo Sl
max. počet bodov z MAT

20
40
40

Spolu: 100 bodov

4. Na základe uvedených kritérií bude zostavené poradie uchádzačov, podľa ktorého
riaditel' školy rozhodne o prijatí - neprijatí uchádzača do I. ročníka.

5. Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí budú jednotlivým uchádzačom neodkladne
oznámené.

6. Výsledky prijímacieho konania platia pre prijatie len v školskom roku 2013/2014.

II.

Bez prijímacej skúšky možno prijať:

1. Žiakov, ktorí sú zdravotne spôsobilí a podajú prihlášku na štúdium do niektorého z
nasledujúcich 3-ročných učebných odborov:

2487 H 01
3661 H
3663 H
3678H

autoopravár - mechanik
murár
tesár
inštalatér

6 žiakov
12 žiakov
4 žiakov
6 žiakov.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

2. Žiakov, ktorí sú zdravotne spôsobilí a ktorí neukončili vzdelávací program ZŠ
v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne a podajú prihlášku
do 2 -ročného učebného odboru:

3686 F stavebná výroba 7 žiakov.

Absolvovaním tohto odboru žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie.

V Prešove 05. 06. 2013

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
TECHNiCKÁ

Volgogradská 1, Prešov
-1- ~gr. š~~

riaditeľ SOŠt


