Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30,
975 90 Banská Bystrica

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2022/ 2023
Denné štúdium
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, so zákonom č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
neskorších predpisov. 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021
Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.
Plán výkonov pre štvorročné študijné odbory na školský rok 2022/ 2023
V zmysle pokynov zriaďovateľa riaditeľ školy určuje presný počet žiakov v danom odbore na základe
reálneho záujmu. Celkový počet schválených tried je päť a počet žiakov 142.
Kód

Študijný odbor

Počet žiakov

Z toho v SDV

2571 K
2682 K
3447 K
3778 K
3795 K
6405 K
Spolu

správca inteligentných a digitálnych systémov
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
technik informačných a telekomunikačných technológií
klientsky manažér pošty
pracovník marketingu

30
30
40
24
8
10
142
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Kritériá pre prijatie na štvorročné študijné odbory na SOŠ informačných technológií,
Tajovského 30, Banská Bystrica
EDUID školy 100009350

Prijímacie konanie do študijných odborov
Kód

Študijný odbor

2571 K
2682 K
3447 K
3778 K
3795 K
6405 K

správca inteligentných a digitálnych systémov-DV
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
technik informačných a telekomunikačných technológií
klientsky manažér pošty – DV
pracovník marketingu

Podmienky prijatia uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania
Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) študijného
odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania
v spolupráci s organizáciami :
Slovenská pošta a. s pre študijný odbor :
3795 K klientsky manažér pošty
Continental Automotive System Slovakia s. r. o Zvolen pre študijný odbor:
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov
Zákonný zástupca priloží k prihláške o duálnom vzdelávaní potvrdenie o odbornom vzdelávaní

a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi
zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie.
Žiaci budú prijatí podľa určeného poradia.
Riaditeľ strednej odbornej školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne
a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore v ktorom sa odborné vzdelávanie a
príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
b) ostatných uchádzačov.

Proces podávania prihlášok

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022.
a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa
záujmu - najviac dva netalentové odbory,
- najviac dva talentové odbory.
Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač
stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl,
na ktorú bol prijatý
b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy
c) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa
uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania
d) Prihlášku možno podať - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez
elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
- v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch
zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa
zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto
skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
e) Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu
ako dva roky predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zverejnenie zoznamu uchádzačov
Riaditeľ školy podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní zoznam uchádzačov dňa 18. mája 2022
a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do
23. mája 2022. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania
uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke školy www.sos-it.sk
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do
5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Bez prijímacích skúšok
Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač ak v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej
80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Z prihlásených žiakov bude na základe získaného počtu bodov zostavené poradie.
Zložky hodnotenia pre stanovenie poradia uchádzača sú nasledovné:

Výsledky testov prijímacieho konania z matematiky

max. 30 bodov

Výsledky testov prijímacieho konania zo slovenského jazyka

max. 30 bodov

Celkový priemer známok z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka, 1. polroku
9. ročníka ( MAT, SJL, CUJ, D, F, GEG, CH)
max. 20 bodov
Priemerná známka z matematiky z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka
a 1. polroku v 9. ročníku
max. 10 bodov
Prihlásenie sa na dva študijné odbory na našej škole

max. 3 body

Olympiáda v 8. a 9. ročníku z predmetov matematika, fyzika, umiestnenie sa
na 1.- 3. mieste v okresnom, krajskom alebo v celoštátnom kole
max. 5 bodov
Najvyšší počet získaných bodov

max. 98 bodov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termínoch :
1. kolo prijímacích skúšok
a) v prvom termíne 2. mája 2022 ( pondelok)
b) v druhom termíne 9. mája 2022( pondelok)
2. kolo prijímacích skúšok
c) v prípade nenaplneného počtu žiakov v jednotlivých odboroch sa môže konať 2. kolo v termíne
21. júna 2022.

V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má:







vyššie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky z matematiky
vyššie bodové hodnotenie z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
dosiahol lepší priemer známok z 8., 9. ročníka,
dosiahol lepší priemer známok z 8., 9. ročníka z predmetu matematika,
dosiahol lepší priemer známok z 8., 9. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
dosiahol lepší priemer známok z 8., 9. ročníka z predmetu prvý cudzí jazyk.

Písomné prijímacie skúšky sa konajú z predmetov
1. slovenský jazyk a literatúra
2. matematika
Prijímacie skúšky prebehnú v písomnej forme – žiak vypracuje testy zo slovenského jazyka a
literatúry a z matematiky. Ich náplňou bude obsah učiva uvedených predmetov v rozsahu
vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu základnej školy.
Všeobecné podmienky
V prípade, že sa uchádzač prihlásil na dva študijné odbory a nebol prijatý na prvý ním zvolený
študijný odbor z dôvodu nedostatku miesta, bude automaticky preradený na druhý zvolený
študijný odbor v závislosti od počtu získaných bodov.
Na prijímacie konanie si uchádzači musia priniesť platný občiansky preukaz, resp. rodný list.
Počas prijímacieho konania nesmú opustiť budovu školy a nesmú používať mobilné telefóny.
Ak sa niektorý z prijatých uchádzačov nezapíše príp. nedoručí potvrdenie o nástupe (závisí od
pokynov MŠVVaŠ SR) na štúdium v určenom termíne a tým sa uvoľní miesto na prijatie, bude
prijatý ďalší uchádzač podľa zostaveného poradia.
Podmienkou nástupu na štúdium do 1. ročníka je ukončenie základnej školy.

V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole, riaditeľ SOŠ IT
zverejní rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok. Minimálny počet bodov úspešnosti
vykonania PS je 1 bod.
Tabuľky hodnotení za výsledky na ZŠ
Tabuľka hodnotenia za priemery známok:
Hodnotenie za celkový priemer známok z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka, polroka
9. ročníka ( MAT, SJL, CUJ, D, F, GEG, CH).
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné
hodnotenie nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho
predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Priemer
do 1,25
1,26 - 1,50
1,51 - 1,75
1,76 - 2,00
2,01 - 2,25
2,26 - 2,50
2,51 -2,75
nad 2,75

Počet bodov
20
15
11
8
5
2
1
0

Tabuľka hodnotenia za výsledky z predmetu matematika na ZŠ
Hodnotenie v bodoch za priemernú známku z matematiky z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka
a 1. polroku v 9. ročníku.
Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné
hodnotenie nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho
predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Priemer
do 1,33
1,34 - 1,66
1,67 - 2,00
2,01 - 2,33
2,34 - 2,66
2,67 - 3,00
nad 3,01

Počet bodov
10
8
5
4
2
1
0

Bodové hodnotenie za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
max 30 bodov
Bodové hodnotenie za príjímacie skúšky z matematiky
max 30 bodov
Bodové hodnotenie pre žiakov, ktorí si vybrali dva študijné odbory na našej škole
3 body
Bodové hodnotenie za olympiády z predmetov SJL, ANJ, matematika, fyzika
Ak sa žiak umiestnil na 1.- 3. mieste v 8., alebo 9. ročníku na okresnom, krajskom kole, alebo v
celoštátnom kole v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ), MAT, FYZ alebo technickej olympiáde a
Pytagoriáde. Zohľadňuje sa jedno najvyššie umiestnenie v mimoškolskej súťaži súvisiacej
s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. K prihláške musí byť priložený doklad.
Umiestnenie
1.- 3. miesto na okresnom kole
1.- 3. miesto na krajskom kole
1.- 3. miesto na celoštátnom kole

Počet bodov
1
3
5

Dôležité informácie:



Žiak so zdravotným znevýhodnením (zrakové, sluchové, resp. iné postihnutie) je povinný pripojiť
k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
Uchádzači so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť
o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi - vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať
vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Integrovaný žiak sa posudzuje tak ako ostatní žiaci.
Žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, resp. s vývinovými poruchami učenia
konzultuje so špeciálnym pedagógom a psychológom vhodnosť štúdia.

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka Strednej odbornej školy informačných technológií,
Tajovského 30, Banská Bystrica pre školský rok 2022/2023 boli prerokované a schválené v RŠ a
pedagogickej rade školy dňa 24. 2. 2022.

Ing. Štefan Balogh
riaditeľ školy

V Banskej Bystrici, dňa 24. 2. 2022

