Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho –
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola,
Grešákova 1, Košice
Grešákova 1, 040 01 Košice

PODMIENKY
PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČMÍKA NA ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023
Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki
és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade
dňa 01.02.2022 určuje podmienky prijímacieho konanie do 1. ročníka na školský rok
2022/2023 nasledovne:
Do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý
uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie § 16 ods. 3 písm. b zákona 245/2008 Z.z.
a splnil podmienky prijímacieho konania.
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.
EDU ID školy: 100014672
Prijímacie konanie zohľadňuje:
1. podmienky prijímacej skúšky a
2. ostatné podmienky prijatia.

1. PODMIENKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa
uskutočnia v Strednej odbornej škole technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay
József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
a) v prvom termíne 2. mája 2022,
b) v druhom termíne 9. mája 2022.
Ak v 1. kole prijímacieho konania počet prijatých žiakov, ktorí doručili potvrdenie o
nastúpení nedosiahne stanovený počet, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade
školy rozhodne o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo na nenaplnený počet miest a toto
rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2023. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom
júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu (podľa §66
ods. 6 školského zákona)
Test z matematiky plne rešpektuje vzdelávací štandard deklarovaný v inovovanom Štátnom
vzdelávacom programe (iŠVP), Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami.
Testy z maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry plne
rešpektujú vzdelávací štandard deklarovaný v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe
(iŠVP), Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia.
Časový limit prijímacej skúšky pre jednotlivé predmety: 45 minút
Časový limit prijímacej skúšky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
pre jednotlivé predmety: 60 minút
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Na prijímacích skúškach môže žiak získať maximálne 60 bodov:
- z predmetu matematika max. 20 bodov
- z predmetu slovenský jazyk a literatúra max. 20 bodov
- z predmetu maďarský jazyk a literatúra (vyučovací jazyk) max. 20 bodov.
Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa min. 5 bodov z jednotlivých predmetov t.j.
spolu 15 bodov.
PRIJATIE BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Na základe § 65 ods. 5b zákona č. 245/2008 Z.z. žiak 9. ročníka základnej školy, ktorý
v externom testovaní T9 dosiahol v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť
najmenej 80% je prijatý do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného
vzdelania bez prijímacích skúšok. Títo žiaci získavajú maximálny počet bodov za jednotlivé
predmety, t.j. spolu 60 bodov. V prípade, že výsledky z externého testovania T9 sa nedoručia
strednej škole do dátumu prijímacej skúšky, žiak koná prijímaciu skúšku.

2. OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA
ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body, maximálne 45 bodov podľa
známok z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka a polročnej klasifikácie 9. ročníka okrem
známky 5 – nedostatočný. Do celkového súčtu bodov prijímacieho konania sa započíta
priemer týchto bodov – maximálne 45 bodov.

 Za študijné výsledky budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = 2. (4 – x). (4 – x). (4 – x), kde x je známka
z povinných predmetov:
o Matematika
o Maďarský jazyk a literatúra
 Za študijné výsledky budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
počet bodov = (4 – x). (4 – x). (4 – x), kde x je známka
z profilového predmetu:
o Slovenský jazyk a slovenská literatúra

PROSPECH
Ak žiak dosiahol v prvom polroku 9.ročníka, v druhom polroku 8. a 7. ročníka stupeň 1 –
výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý
školský rok, maximálne 15 bodov.
ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.
Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, resp. súťaži „Poznaj slovenskú
reč“
okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

10 bodov

2.miesto

8 bodov

3.miesto

6 bodov

4.miesto

4 body

5.miesto

2 body

1.miesto

20 bodov

2.miesto

18 bodov

3.miesto

16 bodov

4.miesto

14 bodov

5.miesto

12 bodov

Vedomostné a recitačné súťaže
Žiak má možnosť získať navyše body za umiestnenia vo vedomostných a recitačných
súťažiach v 7., 8. alebo 9. ročníku.
okresné kolo
vyššie kolá

1.-3. miesto

10 bodov

účasť

2 body

1.-3. miesto

20 bodov

účasť

4 body

Na základe takto určených bodov sa zostaví poradie zostupným spôsobom pre jednotlivé
odbory a prijatí budú žiaci do 2 tried 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre jednotlivé
odbory nasledovne:
2387 M mechatronika – 18 žiakov,
3918 M technické lýceum – 22 žiakov,
6317 M obchodná akadémia – 13 žiakov.
Pri rovnosti súčtu 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 časť Ďalšie kritériá,
c/ dosiahol väčší počet bodov z predmetu matematika.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, vyjadrenie lekára so
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor
vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením, diplomy alebo
výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
SYSTÉM PREVODU SLOVNÉHO HODNOTENIA NA ZNÁMKY
Uchádzačovi, ktorý bol hodnotený v predmetoch matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra a maďarský jazyk a literatúra slovným hodnotením „absolvoval“, bude toto
hodnotenie prevedené na známky zo zaokrúhleného aritmetického priemeru ostatných
známok v druhom polroku daného predmetu zo 6. – 9. ročníka nasledovne:
1,00 až 1,50 = 1
1,51 až 2,50 = 2
2,51 až 3,50 = 3
3,51 až 4,50 = 4
4,51 až 5,00 = 5
Košice, 01.02.2022
Ing. Eva Matejová
riaditeľ školy

