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Kritériá prijímacích skúšok  pre školský rok 2022/2023 

 

Študijný odbor:  3667 K 00 technik vodár vodohospodár 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien 

a doplnkov, §29 a 31 zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

Počet tried:  1 trieda 

Termín prijímacích skúšok: 1. termín:  2. – 3. máj 2022 

                                                 2. termín:  9. – 10. máj 2022 

Kritéria pre prijatie na štúdium 

1. Bez prijímacej skúšky 

Podľa §65 ods. 4 zákona 245/2008 bude žiak prijatý bez prijímacej skúšky, ak v celoštátnom 

testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 80% . 

2. Prijatie na základe  
a) výsledkov prijímacej skúšky, 

b) výsledkov v celoslovenskom testovaní zo slovenského jazyka a matematiky Testovanie9, 

c) prospechu zo ZŠ, 

d) umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. 

• Prijímacia skúška pozostáva z profilujúcich predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika 

Forma skúšky:  písomný test s výberom odpovedí 

Čas: 45 minút 

• Celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky – Testovanie 9 

Výsledky žiaka vyjadrené v percentách budú hodnotené zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky za každý predmet samostatne bodmi nasledovne: 

100 – 90%  20 bodov 

89 – 70 %  15 bodov 

69 – 50%  10 bodov 

49 – 25%    5 bodov 

24 – 0%    0 bodov 

 

• Priemerný prospech žiaka dosiahnutý na ZŠ v 8.ročníku a 9.ročníku za 1.polrok – bodové 

hodnotenie (mimo výchovných predmetov):  

                          1,00 – 1,50   25 bodov 

1,51 – 1,70   20 bodov 

1,71 – 1,90   15 bodov 

1,91 – 2,00   10 bodov 

2,01 – 2,50     5 bodov 

nad 2,51     0 bodov 

Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ 

nahradíme toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom 

bol žiak hodnotený známkou. 
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• Umiestnenie žiaka na súťažiach – hodnotenie bodmi 

                                   1.- 3. miesto na oblastnom a okresnom kole   1 bod 

                                   1.- 3.miesto na krajskom kole     3 body 

                                   1.- 3.miesto v celoslovenskom kole    5 bodov 

 Olympiády a súťaže budú uchádzačovi započítané len vtedy, ak budú diplomy potvrdené  

            pečiatkou a podpisom riaditeľa základnej školy na zadnej strane. 

 

Celkové hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky bude pozostávať zo súčtu bodov za výsledky 

dosiahnuté: 

• test zo slovenského jazyka a literatúry    -max. 30 bodov 

• test z matematiky     -max. 30 bodov 

• Testovanie 9 zo SJL     -max. 20 bodov 

• Testovanie 9 z MAT      -max. 20 bodov 

• za prospech zo ZŠ      -max. 25 bodov 

• za súťaže povolené MŠ SR     -max.   5 bodov 

 

Celkový počet bodov:      -max. 130 bodov 

 

V prípade rovnosti bodov v poradí žiaka na výsledkovej listine rozhodnú podmienky podľa poradia: 

1. žiak so zníženou práce schopnosťou (pokiaľ jeho zdravotný stav potvrdený lekárom mu 

umožňuje študovať zvolený študijný odbor), 

2. počet bodov za test v poradí SJL, MAT, 

3. počet bodov za Testovanie 9 v poradí SJL, MAT, 

4. počet bodov za prospech v ZŠ. 

 

Poradie prijatých uchádzačov – v zmysle § 65 ods.4 zákona 245/2008 žiaci, ktorí v celoslovenskom 

testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80% budú 

prijatí bez prijímacích skúšok ako prví v poradí.  

Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania je potvrdenie o odbornom 

vzdelávaní a príprave žiaka v SDV, ktoré mu vydá zamestnávateľ (žiadosti o duálne vzdelávanie 

nájdete na stránke školy). 

 

V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa  zákonný zástupca pred podaním prihlášky 

informoval  o  podmienkach vzdelávania žiakov v  jednotlivých študijných odboroch na našej škole a  

individuálne konzultoval  druh ŠVVP s vedením školy.  

Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP následne priloží k prihláške  na štúdium nasledovné doklady: 

 - aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení nie staršiu ako dva 

roky, vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok, 

- žiadosť o úpravu prijímacích skúšok. 

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnia prijímacích skúšok, budú hodnotení v zmysle stanovených kritérií. 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené pod číselným kódom žiaka  18.5.2022. 

 

 

Kritéria prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 14.2.2022. 

 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Tóth 

                                                                                                         riaditeľ školy                                                           


