Stredná odborná škola technická a agropotravinárskaMűszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota

Kód školy: 663064
Prijímacie skúšky pre odbory, kde sa nevyžadujú talentové skúšky
pre školský rok 2021/2022
Riaditeľka Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej - Műszaki,
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Okruţná 61, 979 01 Rimavská Sobota
podľa § 65 ods. 1, 2, 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 25. januára
2021 stanovuje nasledovné kritériá na prijatie ţiakov do 1. ročníka.
I. TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
1. kolo
1. termín 3. máj 2021 (pondelok)
2. termín 10. máj 2021 (pondelok)
2. kolo
Termín vyhlási riaditeľka školy v závislosti od výsledku zápisu prijatých uchádzačov v 1.
kole.
II. ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
1.V školskom roku 2021/2022 sa otvárajú nasledovné 4-ročné študijné odbory:
2697 K mechanik elektrotechnik (vyučovací jazyk maďarský)

počet žiakov 8

2561 M informačné a sieťové technológie (vyučovací jazyk slovenský)

počet žiakov 17

4532 K agromechatronik (vyučovací jazyk slovenský)

počet žiakov 18

2.Obsah a rozsah prijímacej skúšky
V študijných odboroch
2561 M informačné a sieťové technológie a 4532 K agromechatronik:
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je obsahom prijímacej skúšky učivo z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. Trvanie
prijímacieho testu z MAT - 40 minút, zo SJL - 40 minút.
V študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik:
je obsahom prijímacej skúšky učivo z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra,
maďarský jazyk a literatúra, matematika podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2.
stupeň základnej školy ISCED 2. Trvanie prijímacieho testu z Mat - 40 minút, zo SLF - 40
minút a MJL - 40 minút.
3. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka 4-ročných študijných odborov je:
a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 30. apríla 2021;
b) umiestnenie sa v poradovníku, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky
a prospechu zo ZŠ, do limitu prijatých ţiakov;
c) uchádzač nie je ţiakom inej strednej školy;
d) doloţenie dokladov o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka
2021/2022.
4. Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 4-ročných študijných odborov na základe
prijímacej skúšky:
Kaţdý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na tunajšej škole a má právo
konať prijímaciu skúšku, bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne
5 dní pred jej konaním na adresu zákonného zástupcu, uvedenú v prihláške. Uchádzači o
štúdium budú hodnotení na základe výsledkov prijímacej skúšky a prospechu zo základnej
školy nasledovne:
V študijných odboroch 2561 M informačné a sieťové technológie a
4532 K agromechatronik
a) Za prijímaciu skúšku môţe uchádzač získať maximálne 60 bodov (z toho: maximálne 30
bodov slovenský jazyk a literatúra a maximálne 30 bodov matematika).
b) Pre prospech zo ZŠ je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného priemerného prospechu z
vyučovacích predmetov (okrem výchovných predmetov) na konci prvého polroka 8.ročníka
na konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka ZŠ.
Uchádzač môţe získať najviac 20 bodov za kaţdú klasifikáciu, spolu maximálne 60 bodov:
Priemerný prospech
1,00 – 1,30 ... 20 bodov
1,31 – 1,50 ... 16 bodov
1,51 – 1,70 ... 12 bodov
1,71 – 2,00 ... 8 bodov
2,01 – 2,30 ... 4 body
Ţiak môţe celkovo získať maximálne 120 bodov (60 - prijímacia skúška, 60 - klasifikácia na
ZŠ). Ţiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa menej ako 30 bodov z celkového
počtu 120 moţných bodov. V prípade neklasifikácie na konci 8. ročníka, do bodového
hodnotenia sa započíta prospech zo ZŠ o ročník niţšie.
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V študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
a) Za prijímaciu skúšku môţe uchádzač získať maximálne 90 bodov (z toho: maximálne 30
bodov slovenský jazyk a slovenská literatúra, maximálne 30 maďarský jazyk a literatúra a
maximálne 30 bodov matematika).
b) Pre prospech zo ZŠ je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného priemerného prospechu z
vyučovacích predmetov (okrem výchovných predmetov) na konci prvého polroka 8.ročníka
na konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka ZŠ.
Uchádzač môţe získať najviac 20 bodov za kaţdú klasifikáciu, spolu maximálne 60 bodov:
Priemerný prospech
1,00 – 1,30 ... 20 bodov
1,31 – 1,50 ... 16 bodov
1,51 – 1,70 ... 12 bodov
1,71 – 2,00 ... 8 bodov
2,01 – 2,30 ... 4 body
Ţiak môţe celkovo získať maximálne 150 bodov (90 - prijímacia skúška, 60 - klasifikácia na
ZŠ). Ţiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa menej ako 37,5 bodu z celkového
počtu 150 moţných bodov. V prípade neklasifikácie na konci 8. ročníka, do bodového
hodnotenia sa započíta prospech zo ZŠ o ročník niţšie.
5. V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený:
v študijných odboroch 2561 M informačné a sieťové technológie a
4532 K agromechatronik
a) ţiak, ktorý má vyšší počet bodov z prijímacej skúšky
b) ţiak, ktorý počas štúdia v 8. a 9. ročníku ZŠ získal umiestnenie na 1. – 3. mieste
minimálne v krajskom kole predmetových olympiád a súťaţí (slovenský jazyk,
matematika, cudzí jazyk)
c) ţiak, ktorý nemal zníţenú známku zo správania.
v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
a) ţiak, ktorý odovzdá spolu s prihláškou potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
alebo potvrdenie z pedagogicko-psychologickej poradne, ţe je ţiakom so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami;
b) ţiak, ktorý má vyšší počet bodov z prijímacej skúšky
c) ţiak, ktorý počas štúdia v 8. a 9. ročníku ZŠ získal umiestnenie na 1. – 3. mieste
minimálne v krajskom kole predmetových olympiád a súťaţí (maďarský jazyk,
slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk);
d) ţiak, ktorý nemal zníţenú známku zo správania.
6. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľka školy, ktorá na posúdenie ich
predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu. V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka
školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy, o čom budú zákonní zástupcovia
informovaní (bude im vydané Rozhodnutie) cez informačný systém školy (EduPage), alebo
poštou na adresu a tieţ na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do
11. mája 2021 do 12.00 h v nasledovnom členení:
a) prijatí úspešní absolventi skúšok na základe výsledkov prijímacích skúšok;
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta;
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c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok;
d) uchádzači, ktorí sa na skúškach nezúčastnili.
V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom a
informácia o prijatí /neprijatí. V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa
zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (ochorenie
a pod.), ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania prijímacej
skúšky na riaditeľstve školy (spojenaskola.rs@gmail.com). Takémuto uchádzačovi určí
riaditeľka školy náhradný termín.
7. Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému
zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie. Záväzné potvrdenie o nastúpení
ţiaka alebo nenastúpení ţiaka na štúdium musí rodič doručiť strednej škole cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom
e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy do 12.5.2021. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole.
8. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve
školy najneskôr dňa 12. mája 2021 v čase od 7,30 – 15,30 hod. V prípade, ţe sa zákonný
zástupca ţiaka z akéhokoľvek dôvodu nemôţe na zápis dostaviť, je povinný túto skutočnosť
oznámiť riaditeľke školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne. Zákonný zástupca prijatého
uchádzača prinesie na zápis svoj preukaz totoţnosti, zápisný lístok vydaný základnou školou a
vyplnený dotazník (zaslaný s rozhodnutím o prijatí).
9. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium ho nezapíše do určeného termínu,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je podľa § 68 ods. 3 školského zákona
neplatné. V takom prípade riaditeľka školy obsadí v rámci autoremedúry uvoľnené miesto
uchádzačom, ktorý doručil odvolanie do 13. mája 2021 do 14:00 hod.
III. TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY
1. V školskom roku 2021/2022 sa otvárajú nasledovné 3-ročné učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár – mechanik (vyučovací jazyk slovenský), počet žiakov 10
2487 H 01 autoopravár – mechanik (vyučovací jazyk maďarský), počet žiakov 10
4524 H

agromechanizátor, opravár (vyučovací jazyk maďarský), počet žiakov 8

2964 H

cukrár (vyučovací jazyk maďarský), počet žiakov 17

Duálne vzdelávanie:
2955 H
mäsiar, lahôdkar (vyučovací jazyk slovenský), počet žiakov 22
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2. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka 3-ročných učebných odborov je:
a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 30. apríla 2021;
b) umiestnenie sa v poradovníku, zostaveného na základe výsledkov prijímacieho pohovoru
a prospechu zo ZŠ, do limitu prijatých ţiakov;
c) uchádzač nie je ţiakom inej strednej školy;
d) doloţenie dokladov o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka
2021/2022.
3. Kritériá prijímacieho konania pre trojročné učebné odbory:
1.Za prijímací pohovor môţe ţiak získať maximálne 10 bodov
2.Pre prospech zo ZŠ je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného priemerného prospechu z
vyučovacích predmetov (okrem výchovných predmetov) na konci prvého polroka 8. ročníka
na konci druhého polroka 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka ZŠ.
Uchádzač môţe získať najviac 10 bodov za kaţdú klasifikáciu, spolu maximálne 30 bodov:
Priemerný prospech:
1,00 – 1,49 ... 10 bodov
1,50 – 1,99 ... 8 bodov
2,00 – 2,49 ... 6 bodov
2,50 – 2,99 ... 4 bodov
3,00 – 3,49 ... 2 body
Ţiak môţe celkovo získať maximálne 40 bodov (10 - prijímací pohovor, 30 - klasifikácia na
ZŠ). Ţiak neúspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa menej ako 10 bodov z celkového
počtu 40 moţných bodov. V prípade neklasifikácie na konci 8. ročníka, do bodového
hodnotenia sa započíta prospech zo ZŠ o ročník niţšie.
4. V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený:
a) ţiak, ktorý odovzdá spolu s prihláškou potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti
alebo potvrdenie z pedagogicko-psychologickej poradne, ţe je ţiakom so špeciálnymi
výchovnovzdelávacími potrebami;
b) ţiak, ktorý mal v ZŠ lepší priemerný prospech za 1. polrok v 8. ročníku
c) ţiak, ktorý nemal zníţenú známku zo správania;
d) do triedy s vyučovacím jazykom slovenským - ţiak, ktorý dokáţe komunikovať
v štátnom jazyku.
5. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľka školy, ktorá na posúdenie ich
predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu. V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka
školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy, o čom budú zákonní zástupcovia
informovaní (bude im vydané Rozhodnutie) cez informačný systém školy (EduPage), alebo
poštou na adresu a tieţ na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do
11. mája 2021 do 12.00 h v nasledovnom členení:
a) prijatí úspešní absolventi skúšok na základe výsledkov prijímacích skúšok;
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta;
c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok;
d) uchádzači, ktorí sa na skúškach nezúčastnili.
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V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom a
informácia o prijatí /neprijatí. V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa
zo závaţných dôvodov nemôţe zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (ochorenie
a pod.), ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania prijímacej
skúšky na riaditeľstve školy (spojenaskola.rs@gmail.com). Takémuto uchádzačovi určí
riaditeľka školy náhradný termín.
6. Riaditeľka školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému
zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie. Záväzné potvrdenie o nastúpení
ţiaka alebo nenastúpení ţiaka na štúdium musí rodič doručiť strednej škole cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom
e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy do 12.5.2021. Rozhodujúci je dátum doručenia
strednej škole.
7. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve
školy najneskôr dňa 12. mája 2021 v čase od 7,30 – 15,30 hod. V prípade, ţe sa zákonný
zástupca ţiaka z akéhokoľvek dôvodu nemôţe na zápis dostaviť, je povinný túto skutočnosť
oznámiť riaditeľke školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne. Zákonný zástupca prijatého
uchádzača prinesie na zápis svoj preukaz totoţnosti, zápisný lístok vydaný základnou školou a
vyplnený dotazník (zaslaný s rozhodnutím o prijatí).
8. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium ho nezapíše do určeného termínu,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je podľa § 68 ods. 3 školského zákona
neplatné. V takom prípade riaditeľka školy obsadí v rámci autoremedúry uvoľnené miesto
uchádzačom, ktorý doručil odvolanie do 13. mája 2021 do 14:00 hod.
IV. DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY
1.V školskom roku 2021/2022 sa otvárajú nasledovné 2-ročné učebné odbory:

2498 F
3161 F

technické služby v autoservise, počet ţiakov 15
praktická žena, počet ţiakov 15

2. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka 2-ročných učebných odborov je:
a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 30. apríla 2021;
b) umiestnenie sa v poradovníku do limitu prijatých ţiakov;
c) uchádzač nie je ţiakom inej strednej školy;
d) doloţenie dokladov o úspešnom ukončení základnej školy na začiatku školského roka
2021/2022.
3.Kritériá prijímacieho konania pre dvojročné učebné odbory:
Ţiakov, ktorí sa hlásia do hore uvedených odborov, prijímame bez prijímacích skúšok.
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Podmienky prijatia:
 úspešné absolvovanie najmenej 6. ročníka ZŠ po 9-tich rokoch školskej dochádzky,
 v prípade veľkého počtu prihlásených ţiakov sa prihliada na študijné výsledky na ZŠ.
ôsmy
10

Ukončený ročník
Počet bodov

siedmy
5

šiesty
0

V prípade rovnosti bodov bude prijatý ţiak, ktorý má lepší priemerný prospech v poslednom
ročníku základnej školy.
V. NADSTAVBOVÉ 2-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
1.V školskom roku 2021/2022 sa otvárajú nasledovné nadstavbové 2-ročné študijné
odbory:
2414 L 01
4512 L
2982 L

strojárstvo – výroba, montáţ a opravy prístrojov, strojov a zariadení
poľnohospodárstvo
potravinárska výroba

I. termín prijímacej skúšky 24. jún 2021
II. termín prijímacej skúšky 27. august 2021
2. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka nadstavbových 2-ročných
študijných odborov je:
a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 21.6. 2021;
b) umiestnenie sa v poradovníku do limitu prijatých ţiakov;
c) doloţenie dokladov o úspešnom vykonaní záverečnej skúšky v príslušnom 3-ročnom
učebnom odbore.
3. Kritériá prijímacieho konania pre nadstavbové odbory:
1. Ak počet prihlásených uchádzačov zodpovedá plánu prijímania ţiakov, budú títo prijatí
bez prijímacej skúšky.
2. V prípade vyššieho počtu prihlásených uchádzačov, budú sa brať do úvahy študijné
výsledky podľa nasledovnej tabuľky:

Koncoročné
vysvedčenie
v 3. ročníku učebného
odboru
Prospech na
záverečných skúškach

Prospel/a
s vyznamenaním
15
bodov

Prospel/a
veľmi dobre
10
bodov

Prospel/a

15
bodov

10
bodov

5
bodov

5
bodov

3. V prípade rovnosti bodov bude prijatý ţiak, ktorý má lepší priemerný prospech
v poslednom ročníku učebného odboru.
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VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované v pedagogickej rade školy 25. januára 2021.

Ing. Dagmar Vašová v.r.
riaditeľka školy

V Rimavskej Sobote, 26.2.2021
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