
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska- 

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 

Okruţná 61, 979 01 Rimavská Sobota 

 

 

 Kód školy: 663064 

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ODBORY, KDE SA NEVYŢADUJÚ TALENTOVÉ 

SKÚŠKY 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

 

Organizácia prijímania na vzdelávanie na SOŠ technickej a agropotravinárskej - Műszaki, 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom                 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku nebudú, ţiaci sa 

na nich osobne nezúčastnia. Pri ich prijatí bude rozhodovať ich prospech.  

 

Podmienky prijatia 

 

1. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, ţe uchádzač úspešne ukončí 

v školskom roku 2019/2020 niţšie stredné vzdelávanie na základnej škole, čo na 

začiatku školského roka 2020/2021 preukáţe predloţením vysvedčenia z deviateho 

ročníka ZŠ a nie je ţiakom inej strednej školy. 

2. Pre ţiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude riaditeľka SOŠ 

TaAP pri rozhodovaní o prijatí prihliadať aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo 

zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (v zmysle § 67 ods.2 Zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v znení neskorších predpisov).  

3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je umiestnenie sa v poradovníku do 

limitu prijatých ţiakov. 

4. Ak sa uchádzač do 4.júna 2020 nezapíše (nedoručí škole Záväzné potvrdenie 

o nastúpení/nenastúpení na štúdium), bude to škola povaţovať za nezáujem o štúdium 

a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné  (§ 68 ods. 3 

Školského zákona). Riaditeľka  SOŠTaAP do 15. júna 2020 oznámi moţnosť vydať 

rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa 

výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak uţ uchádzač nie je prijatý 

na inú strednú školu. 

5. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté 

voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých 

uchádzačov. 

6. V prípade, ak sa stanovené počty ţiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, 

bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania. Prijímacie konanie na 

nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka SOŠTaAP odošle 

rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole Záväzné potvrdenie 

o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 
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PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V ŠTVORROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH 

 

 

Plán výkonov pre štvorročné študijné odbory na školský rok 2020/2021 

 

2697 K  mechanik elektrotechnik  (vyučovací jazyk maďarský), počet tried 1/3, 

počet ţiakov 9 

 

2682 K  mechanik počítačových sietí  (vyučovací jazyk slovenský), počet tried 1/3,  

počet ţiakov 7 

 

4532 K agromechatronik (vyučovací jazyk slovenský), počet tried 1/3,  

počet ţiakov 15 

 

Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory – pre triedy s vyučovacím 

JAZYKOM  SLOVENSKÝM 

 

1 Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2 Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Fyzika 

o  Informatika 

 

1.3 Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o  Anglický jazyk 

o  Nemecký jazyk 

 

2 Prospech 

Ak ţiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za kaţdý školský rok.  
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3 Ďalšie kritériá 

3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa ţiak 

umiestnil na 1. mieste aţ 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, 

FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a 

Pytagoriáde. Za kaţdé takého umiestnenie sa započíta 10 bodov. 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Predmetová olympiáda z fyziky, matematiky sa započítava do celkového 

hodnotenia, ak sa ţiak umiestnil na 1. mieste aţ 5. mieste v celonárodnom alebo 

medzinárodnom kole  v 8. ročníku alebo 9. ročníku. Za kaţdé takého umiestnenie 

sa započíta 20 bodov. 

 

4 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c) dosiahol väčší súčet bodov z určených  profilových predmetov školy. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

ţiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie ţiaka. 

  

 

Kritériá prijímacieho konania pre študijné odbory – pre triedy s vyučovacím 

JAZYKOM   MAĎARSKÝM 

 

1 Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o  Slovenský jazyk a literatúra 

o  Matematika 

 

1.2 Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Fyzika 

o Informatika 
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1.3 Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o  Anglický jazyk 

o  Nemecký jazyk 

o  Maďarský jazyk a literatúra 

 

2 Prospech 

Ak ţiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za kaţdý školský rok.  

 

3 Ďalšie kritériá 

3.3 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa ţiak 

umiestnil na 1. mieste aţ 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, MJL,  cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, 

SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a 

Pytagoriáde. Za kaţdé takého umiestnenie sa započíta 10 bodov. 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Predmetová olympiáda z fyziky, matematiky sa započítava do celkového 

hodnotenia, ak sa ţiak umiestnil na 1. mieste aţ 5. mieste v celonárodnom alebo 

medzinárodnom kole  v 8. ročníku alebo 9. ročníku. Za kaţdé takého umiestnenie 

sa započíta 20 bodov. 

 

4 V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a.)  podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 

prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b.)   získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

d)  dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

ţiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie ţiaka. 

 

 

PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROCH 

 

Plán výkonov pre trojročné učebné odbory na školský rok 2020/2021 

 

2487 H  autoopravár – mechanik  (vyučovací jazyk slovenský), počet tried 1/3,  

počet ţiakov 9 

 

2487 H  autoopravár  (vyučovací jazyk maďarský), počet tried 1/3 

počet ţiakov 9 
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4524 H  agromechanizátor, opravár  (vyučovací jazyk maďarský), počet tried 1/3,  

počet ţiakov 8 

 

2964 H cukrár  (vyučovací jazyk slovenský), počet tried 1/2,  

počet ţiakov 7 

 

2964 H cukrár  (vyučovací jazyk maďarský), počet tried 1/2, 

počet ţiakov 18 

 

Duálne vzdelávanie: 

2955 H mäsiar, lahôdkar  (vyučovací jazyk slovenský), počet tried 1,  

počet ţiakov 22 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre trojročné učebné odbory: 

 

a.) pre triedy s vyučovacím jazykom slovenským 

 

V  prípade menšieho počtu uchádzačov ako určuje Plán výkonov na školský rok 2020/2021  

pre daný učebný odbor budú títo prijatí bez prijímacej skúšky, 

V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako to umoţňuje Plán výkonov na 

školský rok 2020/2021, budú nasledovné kritériá:  

1 Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o  Slovenský jazyk a literatúra 

o  Matematika 

 

2 Prospech 

Ak ţiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za kaţdý školský rok.  

 

b.) pre triedy s vyučovacím jazykom maďarským 

 

V  prípade menšieho počtu uchádzačov ako určuje Plán výkonov na školský rok 2020/2021  

pre daný učebný odbor budú títo prijatí bez prijímacej skúšky, 

V prípade väčšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako to umoţňuje Plán výkonov na 

školský rok 2020/2021, budú nasledovné kritériá:  
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1 Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o  Slovenský jazyk a literatúra 

o  Matematika 

 

1.2 Profilové predmety: ---- 

1.3 Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za kaţdú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Maďarský jazyk a literatúra 

    

2 Prospech 

Ak ţiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za kaţdý školský rok.  

 

 

 

 

PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V DVOJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROCH 

 

Plán výkonov pre dvojročné učebné odbory na školský rok 2020/2021 

 

2498 F  technické sluţby v autoservise, počet tried 1/2, počet ţiakov 15 

 

3161 F  praktická ţena, počet tried 1/2, počet ţiakov 15 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre dvojročné učebné odbory: 

 

Ţiakov, ktorí sa hlásia do hore uvedených odborov, prijímame bez prijímacích skúšok. 

 

Podmienky prijatia: 

 úspešné absolvovanie najmenej 6. ročníka ZŠ po 9-tich rokoch školskej dochádzky, 

 v prípade veľkého počtu prihlásených ţiakov sa prihliada na študijné výsledky na ZŠ. 

 

Ukončený ročník ôsmy siedmy šiesty 

Počet bodov 10 8 6 

 

V prípade rovnosti bodov bude na posledné voľné miesto prijatý ţiak, ktorý mal lepší 

priemerný prospech v poslednom ukončenom ročníku. 
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PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM V DVOJROČNÝCH NADSTAVBOVÝCH ODBOROCH 

 

 

Plán výkonov pre dvojročný študijný  odbor – nadstavbové štúdium  na školský rok 

2020/2021 

 

2414 L 01             strojárstvo – výroba, montáţ a opravy prístrojov, strojov a zariadení,    

                                                           počet tried 1/3,  

4512 L   poľnohospodárstvo, počet tried 1/3 

2982 L   potravinárska výroba, počet tried 1/3 

 

Maximálny počet ţiakov prijatých do prvého ročníka: 31. 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové  odbory: 

 

1. Ak počet prihlásených uchádzačov zodpovedá plánu prijímania ţiakov na školský rok 

2020/2021 budú títo prijatí  bez prijímacej skúšky. 

2. V prípade vyššieho počtu prihlásených uchádzačov budú s brať do úvahy nasledovné  

študijné výsledky: 

 

 Prospel/a 

s vyznamenaním 

Prospel/a 

veľmi dobre 

Prospel/a 

Koncoročné vysvedčenie  

v 3. ročníku učebného odb. 

15 

bodov 

10 

bodov 

5 

bodov 

Prospech na záverečných 

skúškach 

15 

bodov 

10 

bodov 

5 

bodov 

 

V prípade rovnosti bodov bude prijatý ţiak, ktorý má lepší priemerný prospech na 

koncoročnom vysvedčení v 3. ročníku v  učebnom odbore. 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

Riaditeľka strednej SOŠTaAP do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí ţiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľka strednej SOŠTaAP do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovej 

stránke  školy  www.sostap.sk  podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

Riaditeľka strednej SOŠTaAP najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

http://www.sostap.sk/
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V prípade, ţe sa bude organizovať aj II. kolo prijímacieho konania, riaditeľka SOŠTaAP 

odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

na štúdium. 

 

 

Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka určila riaditeľka SOŠTaAP po prerokovaní 

v pedagogickej rade 5.5.2020 (per rollam). 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote  dňa 5.5.2020                                     Ing. Dagmar Vašová v.r. 

                     riaditeľka školy 

 

   

 

 

 

 


