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                      Súkromná stredná odborná škola 
                                      Ul. 29.augusta 4812 Poprad, 058 01 
                                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Podmienky prijímacieho konania pre  školský rok 2022/2023 
Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023  sa uskutoční v zmysle zákona  č.245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  
zákona č.596/2003 Z.z. o  štátnej  správe  v  školstve a  štátnej  samospráve  a o zmene  a   doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Plán výkonov pre školský rok 2022/2023 : 
 
30  žiakov študijného odboru  2569  M  Informačné a digitálne technológie 
30  žiakov študijného odboru  2559  M  Inteligentné technológie 
54  žiakov študijného odboru  6858  M  Ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 
 
Podmienky prijatia : 

Uchádzač môže získať maximálne  480  bodov v nasledovnom členení : 

1. Prijímací rozhovor - interview : maximálny počet  200  bodov  

Obsah prijímacieho  rozhovoru je zameraný na získanie  informácií o uchádzačovi, o jeho 
dôvodoch  štúdia zvoleného odboru, o profilácii, o perspektívach zvládnutia štúdia, o predpokladoch 
plnenia etických zásad školy. Prijímací rozhovor sa uskutočňuje za prítomnosti zákonného zástupcu 
na základe načasovania po telefonickom dohovore so zákonným zástupcom, preto je potrebné do 
prihlášky uviesť telefonický kontakt na zákonného zástupcu. 

2. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy Monitor 2022 - maximálny 
počet  100 bodov  

ü Monitor vyučovací jazyk - maximálny počet 50 bodov 
ü Monitor matematika -  maximálny počet 50 bodov 

100% Monitor =   50 bodov ,   99 % Monitor = 49,5 boda, 98 % Monitor = 49 bodov ............. so znižujúcim 
% výsledkov Monitoru 2019 sa počet bodov postupne úmerne znižuje.  

3. Študijné výsledky uchádzača počas štúdia na ZŠ, rozhodujúci je priemer známok žiaka v 1.polroku  
9. ročníka  ( do prospechového priemeru sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov ) - 
maximálny počet 100 bodov  

Bodovanie  študijných výsledkov na základnej škole sa uskutočňuje podľa nasledovnej tabuľky : 
Priemer študijných výsledkov       získané body 
1,00 – 1,19                                     100 bodov 
1,20 – 1,39                                       90 bodov 
1,40 – 1,59                                       80 bodov 
1,60 – 1,79                                       60 bodov 
1,80 – 1,99                                       40 bodov 
2,00 – 2,19                                       20 bodov 
2,20 – menej                                      0 bodov 
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         Za každú známku „ dostatočný “ na vysvedčení  v 9. ročníku  ZŠ  sa odpočítava : - 100 bodov 
 

Za zníženú známku zo správania počas štúdia na ZŠ sa odpočítava : - 241 bodov. V mimoriadnych 
a odôvodnených prípadoch výnimku môže udeliť riaditeľka školy. 
 
V prípade, že žiak má v prihláške uvedené v hodnotení predmetu za 1.polrok 9.ročníka  „absolvoval “ 
alebo „ aktívne absolvoval  “ a nie je to hodnotenie výchovného predmetu ( do prospechového priemeru 
sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov), nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného 
predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. V prípade, že žiak bol stále 
hodnotený v danom predmete „absolvoval “ alebo „ aktívne absolvoval  “ a nie je možné nahradiť toto 
hodnotenie známkou, nahradí sa hodnotenie daného predmetu priemerom známok z vysvedčenia za 
1.polrok 9.ročníka. 
  

4. aktivity a úspechy uchádzača  na ZŠ ( predmetové olympiády a súťaže súvisiace so študijným 
odborom, na ktorý je podaná prihláška na štúdium ):  maximálny počet  30 bodov  
 

5. písomný test zo slovenského jazyka a literatúry  a z matematiky :  
          maximálny počet   50 bodov ( MAT max. 25 bodov, SJL max. 25 bodov )  
 
 
Zhrnutie : 

ü Prijímací rozhovor                        max 200 bodov 
ü Monitor                                         max.100 bodov ( MAT max. 50 bodov, SJL max. 50 bodov ) 
ü Študijný výsledky na ZŠ               max.100 bodov 
ü Predmetové súťaže, olympiády   max.  30 bodov 
ü Písomný test SJL, MAT                max.  50 bodov 

 
 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať : 480 bodov 
Minimálny počet bodov, ktoré musí uchádzač získať pre prijatie : 240 bodov.  
 
Uchádzač vyhovel kritériám na prijatie bez prijímacej skúšky, ak získal v testovaní Monitor 
2022  MAT úspešnosť najmenej  80% a súčasne získal v testovaní Monitor 2022  SJL 
úspešnosť najmenej   80%.   

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa počtu získaných bodov . 

Podmienkou prijatia uchádzača je splnenie kritérií na prijatie a súčasne : 

• absolvovanie prijímacieho rozhovoru a písomnej časti prijímacieho konania, 
• písomné potvrdenie zákonného zástupcu uchádzača, 
• podpísanie "Zmluvy o štúdiu" medzi školou a zákonným zástupcom, 
• zaplatenie poplatku tzv. zápisného na štúdium vo výške 90,- EUR  po podpísaní zmluvy 

o štúdiu, zápisné je považované ako zálohová platba ročného školného pre 1. školský rok, 
ktoré sa odpočíta z prvej faktúry. Zápisné sa pri predčasnom ukončení zmluvy                         
o štúdiu nevracia.   

 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA 

      Riaditeľka  SSOŠ  zverejní zoznam uchádzačov  podľa počtu získaných bodov dňa  18.mája 
2022. V uvedenom termíne vydá  aj rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí žiaka na štúdium . 
       Riaditeľka SSOŠ  prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania. V prípade rovnosti celkového počtu  
 



3 
 

 
 
 
získaných bodov riaditeľka SSOŠ  prijme prednostne uchádzača, ktorý získal vyšší počet bodov za 
prijímací rozhovor. V prípade, že ani toto kritérium nerozhodne, riaditeľka SSOŠ  prijme prednostne 
uchádzača, ktorý získal vyšší počet bodov za študijný priemer na ZŠ. 
 
 
 
 
 
V Poprade, dňa 28.2.2022      Ing. Beáta Mitická v.r. 
             riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


