
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín 

 

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2017/2018 

   Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne v zmysle Zákona č.61/2015 

O odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona 

č.245/2008 § 65 Z. z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, , stanovuje pre prijatie uchádzačov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 

2017/2018 tieto kritériá : 

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých majú žiaci ZŠ možnosť pokračovať v štúdiu na 

SOŠ LT v školskom roku 2017/2018: 

 Študijné odbory : (4 – ročné denné štúdium) 

Počet tried : 4      Počet žiakov  Profilové predmety 

2447 K  mechanik hasičskej techniky   15   SJL,MAT 
2697 K mechanik elektrotechnik    15   SJL,MAT 
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   28   SJL,MAT 
3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika   28   SJL,MAT 
 

 Učebné odbory : (3 – ročné denné štúdium) 

Počet tried : 2 

2487 H 01 autoopravár – mechanik    15 
2487 H 02 autoopravár – elektrikár    15 
 
Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou 26.1.2017. 
    
 
 
 
 
 

 
 

 



Podmienky prijatia 
 

a) Trojročné učebné odbory : 
Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného  vzdelávania ISCED 3C 
môže byť v zmysle § 62 odst.5 zákona č.245/2008 Z. z. prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 
stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. 
Prijímacia skúška sa nekoná. 
     
 

Podmienky prijímacieho konania : 
 

 úspešné ukončenie vzdelávacieho programu základnej školy, 
 zdravotná spôsobilosť uchádzača pre štúdium vo zvolenom odbore doložená 

lekárskym potvrdením, 
 pohovor pred prijímacou komisiou v prípade žiaka, ktorý bude študovať v systéme 

duálneho vzdelávania. 
 

b) Nadstavbové štúdium 
      Do prvého ročníka nadstavbového štúdia bude prijatý uchádzač, ktorý získal stredné       

odborné vzdelanie podľa §16 odst. 4 písm. b zákona č. 245/2008 Z.z.  
       Uchádzač bude prijatý bez prijímacej skúšky. 
 

c) Štvorročné študijné odbory 
 
Podmienky prijímacieho konania : 
 

 úspešné ukončenie vzdelávacieho programu základnej školy, 
 zdravotná spôsobilosť žiaka pre štúdium vo zvolenom odbore, 
 pre odbory 3776 K 01 Mechanik lietadiel mechanika a 3776 K 02 Mechanik lietadiel 

avionika nemôže byť prijatý  žiak so ŠVVP, 
 úspešné vykonanie prijímacej skúšky z jazyka slovenského a literatúry a matematiky, 
 priemerný prospech uchádzača z povinných vyučovacích predmetov určených 

rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem predmetov 
s výchovným zameraním, na konci ôsmeho a na začiatku deviateho ročníka, 

 celkový možný počet získaných bodov za priemerný prospech, testovanie 9-2017 
a výsledok prijímacej skúšky je 100, 

 na základe počtu získaných bodov bude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov na 
prijatie v danom študijnom odbore, 

 pri rovnosti bodov prijímacia komisia ďalej zohľadní : 

 výsledok testovania 9-2017 

 úspešnú účasť na predmetovej olympiáde 

 iné mimoriadne úspechy 
  v zmysle § 65 odst.4 Zákona č.245/2008 Z. z. rozhodne riaditeľ o prijatí uchádzača 

bez prijímacej skúšky na základe dosiahnutia najmenej 90% úspešnosti 
v celoslovenskom testovaní žiakov v každom predmete samostatne. 

 
 



Podmienky prijatia cudzieho štátneho príslušníka 

Pre minimalizáciu jazykovej bariéry môže byť prijatý len uchádzač z Českej republiky alebo 

Slovák žijúci v zahraničí. Podmienkou prijatia je : 

 úspešné ukončenie základnej školy, 

 zdravotná spôsobilosť pre štúdium vo zvolenom odbore, 

 úspešné vykonanie prijímacích skúšok z jazyka slovenského a literatúry a matematiky. 

 

Podmienky prijatia pre odbory, v ktorých sa poskytuje duálne vzdelávanie 

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, 
obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 
vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné 
podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania určí riaditeľ strednej 
odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po 
prerokovaní v pedagogickej rade školy. 

 

1. Priemerný prospech 
Za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na konci 2. polroku ôsmeho 
ročníka môže uchádzač získať maximálne 20 bodov. 
Za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov na konci 1. polroku deviateho 
ročníka môže uchádzač získať maximálne 20 bodov. 
Maximálny počet bodov za prospech môže byť 40. 
 
 

Priemerný  prospech body  za body  za 
      8. ročník, 2. polrok 9. ročník, 1. polrok 

  1,00 - 1,15 20 20 

  1,16 - 1,30 19 19 

  1,31 - 1,45 18 18 

        1,46- 1,60 
 

17 17 

  1,61 - 1,75 16 16 

  1,76 - 1,90 15 15 

  1,91 - 2,05 14 14 

  2,06 - 2,20 13 13 

  2,21 - 2,35 12 12 

  2,36 - 2,50 11 11 

  2,51 - 2,65 10 10 

  2,66 - 2,80 9 9 

  2,81 - 2,95 8 8 

  2,96 - 3,10 7 7 

  3,11 - 3,25 6 6 

  3,26 - 3,40 5 5 

  3,41 - 3,55 4 4 

  3,56 - 3,70 3 3 

  3,71 - 3,85 2 2 

  3,86 - 4,00 1 1 



2. Za celoslovenské testovanie 
 

Matematika maximálne 15 bodov, vyučovací jazyk maximálne 15 bodov. Spolu 30 bodov. Pri 
neabsolvovaní celoslovenského testovania získava 0 bodov. 

 
do 19 %  1 bod   60 – 69 %  9 bodov 
20 – 29 %  2 body   70 – 79 %  11 bodov 
30 – 39 %  3 body   80 – 89 %  13 bodov 
40 – 49 %  5 bodov  90 – 100 %  15 bodov 
50 – 59 %  7 bodov 
 
Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní dosiahol 
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 
 
3. Prijímacia skúška 

 
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude pozostávať z testu. Maximálny 
počet bodov je 15. 
Prijímacia skúška z matematiky sa bude konať formou písomného testu, ktorý bude 
zostavený zo základných častí učiva matematiky základnej školy. Maximálny počet bodov za 
test je 15. 
V prípade žiaka so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje 
s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského 
zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. 
Riaditeľ SOŠ LT pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich 
konania. 
 
Bodové hodnotenie za prijímacie skúšky : slovenský jazyk a literatúra max. 15 bodov, 
matematika max. 15 bodov. 
 
do 19 %  1 bod   60 – 69 %   9 bodov 
20 – 29 %  2 body   70 – 79 %  11 bodov 
30 – 39 %  3 body   80 – 89 %  13 bodov 
40 – 49 %  5 bodov  90 – 100 %  15 bodov 
50 – 59 %  7 bodov 
 
 
 
 

1. Rozhodovanie o prijatí 
 
O prijatí uchádzača do štvorročného študijného odboru rozhoduje riaditeľ školy v zmysle § 
67 zákona č. 245/2008 Z. z na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie 
prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných 
predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. 
Rozhodujúci bude počet získaných bodov za priemerný prospech, celoslovenské testovanie 
a prijímacia skúšku. Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať je 100. Na základe počtu 



získaných bodov bude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov. Pri rovnosti počtu bodov 
dvoch alebo viacerých uchádzačov sa budú brať do úvahy ďalšie uvedené podmienky 
prijímacieho konania. 
Riaditeľ SOŠ LT pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť vo zvolenom 
odbore vzdelávania na výkon povolania. 
Riaditeľ SOŠ LT zverejní na výveske školy do troch pracovných dní od konania prijímacej 
skúšky výsledky prijímacieho konania – t.j. zoznam a poradie uchádzačov s vopred 
prideleným číselným kódom podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní 
s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 
Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 
 
 
 

2. Vyhlásenie výsledkov prijímacieho konania 
 

a) Riaditeľ školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa platných kritérií. 
Zoznam prijatých a neprijatých žiakov, na základe vyhodnotenia výsledkov, bude 
zverejnený na výveske školy a na stránke školy www.soslt.edupage.org. Zoznam bude 
obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom (rodné číslo v 
zmysle zákona o ochrane osobných údajov). Číselný kód žiaka bude uvedený 
v rozhodnutí o prijatí a v pozvánke na skúšku. 

b) Riaditeľ školy zašle zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí 
uchádzača podľa stanovených kritérií. V rozhodnutí bude uvedený termín zápisu, 
ktorý je záväzný. 

c) Zákonný zástupca prijatého uchádzača musí vykonať zápis v stanovenom termíne. Ak 
v tomto termíne zápis nevykoná a neodovzdá zápisný lístok, rozhodnutie riaditeľa 
školy je neplatné. 

d) Vzniknuté voľné miesta riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, 
ktorého zákonný zástupca sa proti rozhodnutiu neodvolal. 

e) Ak žiak nebol prijatý na zvolený študijný alebo učebný odbor, môže byť na žiadosť 
rodiča presunutá jeho prihláška do študijného alebo učebného odboru, ktorý nemá 
naplnený plánovaný počet žiakov. 

f) Ak žiak nebol prijatý na inej škole, môže byť na písomnú žiadosť zákonného zástupcu 
presunutá jeho prihláška do študijného alebo učebného odboru, ktorý nemá 
naplnený plánovaný počet žiakov. 

g) Ak žiak nebol prijatý na inej škole, môže byť prijatý na základe zápisného lístka do 
študijného alebo učebného odboru, ktorý nemá naplnený plánovaný počet žiakov. 

 
V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné 
doručiť na školu, spolu s prihláškou na štúdium na SŠ, žiadosť rodičov a odborný posudok 
(CPPPaP, CŠPP, psychológa, lekára....). 
 
 
 
 



 
3. Termíny prijímacích skúšok 

 
 

1. kolo :  1.termín : 9.5.2017  od 9:00 do 14:00           
 
 2.termín : 11.5.2017  od 9:00 do 14:00 

 
 

2. kolo : 20.6.2017 
 
 
 
 
 
V Trenčíne 16.3.2017               Ing. Stanislav Malec  

riaditeľ SOŠ LT Trenčín  
        


