Spojená škola sv. Jána Bosca
Materská škola Základná škola
Gymnázium Stredná odborná škola

Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

Kritéria
pre prijímanie žiakov do 1. ročníka Strednej odbornej školy
odbor 3918M technické lýceum
pre školský rok 2013/2014

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 324/2012 Z. z., v súlade so zákonom NR SR 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 vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, po
prerokovaní v pedagogickej rade dňa 27.03.2013 určujem tieto podmienky a kritériá pre prijímanie žiakov
do 1. ročníka technického lýcea v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 pre
školský rok 2013/2014.

I. Všeobecné údaje

I.1. Na základe rozhodnutia Diecézneho školského úradu v Žiline riaditeľ školy príjme na štúdium do 1.
ročníka technického lýcea v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, v školskom roku
2013/2014 najviac 20 žiakov. Bude otvorená jedna trieda.
I.2 Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú
doručené riaditeľovi školy do 20.4.2013.
I.3 Termíny prijímacej skúšky:

Termín konania prijímacej skúšky (1.kolo):
1. termín: 13. máj 2013
2. termín: 16. máj 2013
I.4 Profilovými predmetmi sú vyučovací jazyk a literatúra a matematika.
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I.5 Poradie žiakov, na základe ktorého sa budú prijímať na štúdium, bude zostavené na základe výsledkov z
testu zo slovenského jazyka a literatúry, z testu z matematiky, bodov z Testovania 9 - 2013, výsledkov
v prospechu na ZŠ na konci 7. ročníka a 8. ročníka ZŠ a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ a bodov za
predmetové olympiády a individuálne vedomostné súťaže.
.
I.6 Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu technické lýceum budú prijatí bez overovania
vedomostí, t.j. bez vykonania prijímacej skúšky uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy.
I.7 V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka sa prijímacie
skúšky uskutočnia v druhom kole prijímacích skúšok. Riaditeľ strednej školy toto rozhodnutie zverejní
najneskôr do 6. júna 2013.
I.8 Všetci uchádzači o štúdium musia mať riadne zaevidovanú prihlášku na tunajšej škole. Uchádzač alebo
zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR.

II. Určenie poradia v prijímacom konaní

II.1

V školskom roku 2013/2014 sa prijímacie skúšky do prvého ročníka uskutočnia formou písomných
testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, zameraných na logické a tvorivé myslenie, v
rozsahu učebnej látky základnej školy, podľa aktuálnych učebných osnov.
Poradie úspešnosti v prijímacom konaní stanovia výsledky písomných testov, výsledky získané v
celoplošnom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v predmetoch slovenský jazyk a
literatúra a matematika, študijný prospech a účasť v predmetových olympiádach a súťažiach
okresného, krajského a národného kola (1. - 3. miesto).
Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať, je 425 bodov.

a)

Z výsledkov Testovania 9 - 2012 budú započítané z oboch predmetov tie získané percentá, ktoré
prevyšujú hodnotu 40 (spolu maximálne 120 bodov).

b) Študijné výsledky na konci v 7., 8. a v polovici 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra,
matematika, fyzika, chémia, prírodopis, zemepis, dejepis a cudzí jazyk (ak bol žiak klasifikovaný z
viacerých jazykov, započítame lepšie výsledky). Prospech každého predmetu v uvedených
ročníkoch bude ohodnotený bodmi (spolu maximálne 105 bodov) nasledovne:
1. výborný:
5 bodov
2. chválitebný: 2 body
3. dobrý:
0 bodov
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c) Body za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych vedomostných súťažiach
v 6., 7., 8. alebo v 9. ročníku ZŠ sa prideľujú takto:
-

okresné kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 20, 15 alebo 10 bodov,

-

krajské kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 50, 40 alebo 30 bodov,

-

celoslovenské a vyššie kolo: 1., 2. alebo 3. miesto – 100, 90 alebo 80 bodov.

Žiak môže do poradia získať body za najvyššie umiestnenie. Maximálny počet bodov, ktorý môže
žiak za túto oblasť získať, je 100 bodov.
Pozn.: Pre každý predmet sa berie do úvahy len jeden (najlepší) výsledok.
Riaditeľom ZŠ alebo notárom overený doklad o umiestnení žiaka (diplom alebo výsledkovú listinu)
zákonný zástupca uchádzača zašle spolu s prihláškou alebo osobne donesie na SOŠ do 20. 04. 2013.
d) Skúška prebieha z profilujúcich predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.


forma prijímacej skúšky

Skúška prebieha z profilujúcich predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Obidve
časti prijímacej skúšky sa realizujú formou písomného testu.


obsah prijímacej skúšky

Úlohy z učiva profilujúcich predmetov v rozsahu 5. - 9. ročníka základnej školy,
predpísaného Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2A.

e) maximálne bodové hodnotenie prijímacej skúšky




skúška z matematiky:
skúška zo slovenského jazyka a literatúry:
Spolu:

50 bodov
50 bodov
100 bodov

Žiak úspešne vykonal skúšku (vyhovel), ak za prijímaciu skúšku z matematiky dosiahol najmenej
15 bodov a zároveň za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry dosiahol najmenej 15
bodov.
II.2 Pri rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať (závažnosť v tomto poradí):
a) zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia doručené zákonným zástupcom do 20.4.2013),
b) celkový výsledok dosiahnutý v Testovaní 9 - 2013,
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c) priemerný prospech na ZŠ za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka,
d) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2013 z matematiky,
e) vyšší počet bodov v Testovaní 9 - 2013 zo slovenského jazyka.
f) vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky
g) vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry

II. 3 Oznámenie o prijímacom konaní (osobný kód žiaka a ďalšie informácie) bude doručené uchádzačovi,
resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30. 04. 2013.

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

III.1

Najneskôr do 18. 05. 2013 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania. Zákonným zástupcom
žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané poštou.

III.2

Výsledky budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy
www.ssnd.sk, v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.3

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí uchádzača podať
v stanovenom termíne odvolanie riaditeľovi školy.

III.4 Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č.428/2002 osobné údaje žiaka (meno a priezvisko)
nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
III.5 Rozhodnutia o prijatí si zákonní zástupcovia uchádzačov prevezmú osobne v termíne, ktorý bude
zverejnený spolu s výsledkami prijímacieho konania.
III.6 Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou.
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IV. Zápis na štúdium

IV.1 Zápis prijatých uchádzačov bude v stanovenom termíne v kancelárii zástupkyne školy na základe
zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný
zástupca žiaka.
IV.2 Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom neospravedlní svoju
neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa naplní
ďalším uchádzačom v poradí.

V Novej Dubnici, dňa 27. 03. 2013
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