Prijímacie skúšky – SOŠ technická
v školskom roku 2018/2019
Prijatie na štúdium sa uskutočňuje v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní ( školský zák. 245/2008
Z.z.). O štúdium na škole sa môžu uchádzať absolventi základných škôl, ktorí úspešne ukončili uvedený
stupeň vzdelania a spĺňajú kritériá prijatia na školu v súlade s citovaným zákonom.

Podmienky prijatia
Denné štvorročné štúdium
- mechanik nastavovač (24 žiakov), v duálnom vzdelávaní (4 žiaci)
Štúdium končí maturitnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný
list.
Do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 prijmeme počet žiakov podľa vyššie uvedeného. Denné
štvorročné štúdium s maturitou je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a
splnia kritériá.
Kritériá pre prijatie žiaka v školskom roku 2018/2019
1. Žiaci, ktorí v 9. ročníku nemali zníženú známku zo správania.
2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok ( prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou
z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a z matematiky)
3. Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkov
4. Pri rovnosti bodov:
prednosť dostáva žiak so zníženou pracovnou schopnosťou
prednosť dostáva žiak s lepším priemerom v 9. ročníku.
Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli
v každom predmete úspešnosť najmenej 90% .
Ďalšie zmeny uvedených kritérií sú v kompetencii prijímacej komisie a schvaľuje ich riaditeľ školy.

Denné trojročné štúdium – odbor zlatník a klenotník
Do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 prijmeme 10 žiakov.
Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy a splnenia kritérií
talentovej skúšky 27.3.2018.*

Denné trojročné štúdium
- puškár (10 žiakov),
- obrábač kovov (8 žiakov), v duálnom vzdelávaní (6 žiakov)
-strojný mechanik (10 žiakov)
Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný
list.
Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy bez prijímacích pohovorov,
pokiaľ nemali zníženú známku zo správania na menej uspokojivé.

Učebný dvojročný odbor
- technické služby v autoservise (24 žiakov)
Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške.
Je určený pre žiakov, ktorí úspešne absolvovali najmenej 6. ročník základnej školy po deviatich rokoch
školskej dochádzky.
Žiaci budú prijatí na základe ústneho pohovoru.
Kritéria pre prijatie žiaka v školskom roku 2018/2019
Bude prijatých 24 žiakov podľa vzdelania dosiahnutého ročníka, najlepšieho priemeru a známky zo
správania.

Termíny prijímacích pohovorov
V prvom a druhom termíne prijímacích pohovorov 9.5. a 11.5.2018 budú prijatí žiaci po splnení
hore uvedených kritérií.
Prípadný ďalší termín prijímacích pohovorov sa bude konať 20.6. 2018 v prípade voľných miest.
Riaditeľ SOŠ do 6.6. 2018 zverejní v prípade nenaplnenia stavu rozhodnutie o vykonaní druhého kola.
(Prihláška na prijímacie pohovory je k dispozícii v predajniach tlačív. Vyplnenú treba doručiť na sekretariát SOŠ
technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava v danom termíne.)
*Pozri kritéria pre talentové skúšky

V Bratislave 17.1.2018
Schválené Radou školy : ..........................
predseda Rady školy

Schválil: Ing. Zdenek RADA
riaditeľ SOŠ

