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PODMIENKY  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO PRVÉHO ROČNÍKA DENNÉHO ŠTÚDIA 
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 

EDUID ŠKOLY:  100013001 

V zmysle zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy určuje  po prerokovaní 
v pedagogickej rade nasledujúce podmienky prijímacieho konania pre žiakov denného štúdia: 

1. PODMIENKY PRIJATIA – ŠTUDIJNÉ ODBORY 

a) Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie – má 
ukončený 9. ročník základnej školy, nie je žiakom inej strednej školy  a splnil podmienky 
prijímacieho konania. 

b) Podmienky prijatia žiakov na štúdium sú rovnaké aj pre žiakov, ktorým sa bude 
poskytovať vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania. 

c) Poradie prijatých uchádzačov – výsledková listina bude zostavená na základe celkového 
súčtu pridelených bodov získaných za prijímaciu skúšku, za priemerný prospech 
klasifikácie z určených vyučovacích predmetov a za súťaže a predmetové olympiády. 

2. PRIJÍMACIA SKÚŠKA 

a) Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v externom testovaní 
úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne. Uchádzačovi 
bude pridelený maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 

b) Uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku z overenia vedomostí z profilových predmetov 
slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

c) Forma prijímacej skúšky – písomná, v trvaní 

slovenský jazyk a literatúra – 45 minút  matematika – 45 minút 

d) Rozsah a obsah prijímacej skúšky 

Úlohy budú v súlade so vzdelávacími štandardami 5. - 8. ročníka štátneho vzdelávacieho 
programu v základnej škole predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
Celkový počet pridelených bodov za každý predmet samostatne je 50.  

Slovenský jazyk a literatúra - pri skúške zo slovenského jazyka a literatúry uchádzači 
nepoužívajú žiadne pomôcky. Písomný test bude obsahovať: 

1/ doplňovacie cvičenie zamerané na pravopis vybraných slov, vlastných a všeobecných 
podstatných mien a prídavných mien, spodobovanie, 

2/ úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede a úlohy s krátkou 
odpoveďou zamerané na: 
 čítanie s porozumením, 
 slovné druhy, 
 hlavné a vedľajšie vetné členy, druhy viet podľa obsahu a zloženia, 
 hláskoslovie (spodobovanie, vokalizácia), 
 vývin slovenského jazyka (uzákonenie štúrovčiny), 

 teóriu literatúry (druhy rýmu, prirovnanie, metafora, personifikácia). 

Matematika – pri skúške z matematiky uchádzači môžu používať kalkulačku, rysovacie 
potreby a matematicko-fyzikálne tabuľky. Písomný test bude obsahovať: 

 počtové operácie s celými číslami a počtové operácie so zlomkami,  
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 slovnú úlohu na percentá,  

 lineárne rovnice,  

 výpočet obsahu a obvodu rovinných útvarov, 

 operácie s uhlami, 

 premenu jednotiek dĺžky, obsahu a objemu, 

 pomer, priamu a nepriamu úmernosť, 

 výpočet povrchu a objemu kocky a kvádra, 

 štatistiku (výpočet aritmetického priemeru z údajov v tabuľke alebo grafe, 
zaznamenanie a usporiadanie údajov do tabuľky). 

e) K tomu, aby uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku z profilových predmetov, je 
nevyhnutné, aby získal v súčte minimálne 5 bodov z obidvoch predmetov. 

3. ÚPRAVA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY PRE UCHÁDZAČOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia ku prihláške žiadosť 
zákonného zástupcu o individuálnu integráciu žiaka na strednej škole s aktuálnou správou 
zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať 
prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. 

4. PROSPECH V ZÁKLADNEJ  ŠKOLE  

a) Pridelenie max. 50 bodov za každý polrok samostatne v základnej škole, za II. polrok v 8. 
ročníku a  za I. polrok v 9. ročníku – bude sa počítať priemer klasifikácie prospechu 
z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk (vyberá 
sa ten, v ktorom má uchádzač lepšiu známku), fyzika, dejepis a geografia. Za priemerný 
prospech 1,00 bude uchádzačovi pridelených 50 bodov. 

b) V prípade slovného hodnotenia - „aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval“, bude 
takéto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

5. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 

Do celkového súčtu budú uchádzačovi pridelené body za úspešné riešenie predmetových 
olympiád alebo zapojenie sa do súťaží, ktoré súvisia s odborom vzdelávania. 

Uchádzači, ktorí sa zúčastnili: 

 celoštátnych alebo medzinárodných súťaží získajú max. 20 bodov,  

 krajského kola olympiády alebo súťaže max. 15 bodov,  

 okresného kola max. 10 bodov,  

 účastník súťaže bez umiestnenia získa 5 bodov. 

6. PORADIE V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV 

V prípade rovnosti získaných bodov bude o poradí rozhodovať:  

a) zmenená pracovná schopnosť, 
b) vyšší počet bodov za prospech klasifikácie z určených predmetov za II. polrok v 8. 

ročníku, 
c) vyšší počet bodov z výsledkov prijímacej skúšky z matematiky, 
d) vyšší počet bodov z výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 
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7. PODMIENKY PRIJATIA – UČEBNÉ ODBORY 

a) Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie – má 
ukončený 9. ročník základnej školy, nie je žiakom inej strednej školy  a splnil podmienky 
prijímacieho konania. 

b) Uchádzači o učebné obory sa prijímajú bez prijímacej skúšky. 

c) Podmienky prijatia žiakov na štúdium sú rovnaké aj pre žiakov, ktorým sa bude 
poskytovať vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania. 

d) Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe celkového súčtu pridelených 
bodov získaných za priemerný prospech klasifikácie z určených vyučovacích predmetov 
v základnej škole a  za súťaže a predmetové olympiády. 

8. PROSPECH V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

a) Pridelenie max. 50 bodov za každý polrok samostatne v základnej škole, za II. polrok v 8. 
ročníku a  za I. polrok v 9. ročníku – bude sa počítať priemer klasifikácie prospechu 
z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk (vyberá 
sa ten, v ktorom má uchádzač lepšiu známku), fyzika, dejepis a geografia. Za priemerný 
prospech 1,00 bude pridelených 50 bodov. 

b) V prípade slovného hodnotenia - „aktívne absolvoval, absolvoval, neabsolvoval“, bude 
takéto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo 
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

9. PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 

Do celkového súčtu bude pridelených maximálne 50 bodov za úspešné riešenie 
predmetových olympiád alebo zapojenie sa do súťaží.  

10. PORADIE V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV 

V prípade rovnosti získaných bodov bude o poradí rozhodovať:  

a) zmenená pracovná schopnosť, 
b) vyšší počet bodov za priemerný prospech klasifikácie z určených vyučovacích 

predmetov za II. polrok v 8. ročníku, 
c) lepšie hodnotenie klasifikácie z predmetu matematika v II. polroku 8. ročníka, 
d) lepšie hodnotenie klasifikácie z predmetu slovenský jazyk a literatúra v II. polroku 8. 

ročníka. 

11. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

a) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené V KÓDOVANEJ FORME na webovom 
sídle školy https://sost-po.edupage.org/ a na výveske vo vestibule školy 19. mája 2023. 
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na základe výsledkov prijímacieho konania bude 
jednotlivým uchádzačom oznámené do 19. mája 2023 cez informačný systém základnej 
školy, odoslaním rozhodnutia na uvedenú e-mailovú adresu a poštou. 

b) Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 
vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, 
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka najneskôr do 6. júna 2023. 

V Prešove  27. 01. 2022                            
Ing. Janka Galdunová                                                                      

riaditeľka školy 
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