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Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho -
Szakkay József Múszaki és Kózgazdasági Szakkózépiskola,

Grešákova 1, Košice
Grešákova 1,040 01 Košice
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PODMIENKY
pRIJÍMACIEHo KoNANIA Do l,. nočvtíKA NA ŠxorsxÝ

RoK 202212023
Stredrrá odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Múiszaki
és Kózgazdasági Szakkózépiskola, Grešákova l, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade
dňa 01 .02.2022 určuje podmienky prijímacieho konanie do 1. ročníka na školský rok
2022/2023 nasledovne:

Do 1. ročníka vzdelávacieho proglamu stredného odborného vzdelávania m6že byt' prijatý
lchádzač, ktory ziskal nižšie stredné vzdelanie § 16 ods. 3 písm. b zákona 24512008 Z.z.
a splnil podmienky prijímacieho konania.

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákorra č. 24512008 Z. z. o výchove
avzdelávaní (školský zákon) a o zfi}ene a doplrrení niektoých zákonov v zneni rreskorších
predpisov, zákonom č. 59612003 Z, z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni rreskorších predpisov, § 29 a § 3l zákona č.
61l20l5 Z. z. o odbornorn vzdelávaní a pdprave a o zrnene a doplnení niektoých
zákonov,vsúlade so zákorrorn č.7111967 Z. z. osprávnom konaní vznení rreskorších
predpisov a doplnkov.

EDU ID školy: 100014672

Prijímacie konanie zohťadňuje:

l. podmienky prijímacej skúšky a
2. ostatné podmienky prijatia.

1. PODMIENKY PRIJÍMACEJ srÚŠxy
Prijímacie skušky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 202212023 sa
uskutočnia v Strednej odbomej škole technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho - Szakkay
József Múszaki és Kózgazdasági Szakkózépiskola, Grešákova 1, Košice

a) v prvom termíne 2. mája2022,
b) v druhom termíne 9.mája2022.

Test z matematiky plne rešpektuje vzdelávací štandard deklarovaný v inovovanom Štát.rom
vzdelávacom programe 1iŠVr;, Yzd,e|ávacia oblast': Matematikaaprácas informáciami.
Testy z maďarského jaryka aliterab,lry, slovenského jazyka a slovenskej literatury plne
rešpektujú vzdelávaci štandard deklarovaný v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe
(i ŠVP), Y zdeláv acia oblast': J azyk a komunikáci a.

Časoqý limit prijímacej skúšky pre jednotlivé predmety:45 minút
Casový limit prijímacej skúšky pre žiakov so špeciálnymi qýchovno-vzdelávacími potrebami
pre jednotlivé predmety: 60 minút

Na prijímacích skuškach móže žiak získať maximálne 60 bodov:
- z predmetu matematika max. 20 bodov
- z predmefu slovenský jazyk a literatura max.20 bodov
- z predmetu maďarský jazryk a literafura (vyrrčovací jazyk) max.20 bodov.
Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak ziska min. 5 bodov z jednotlivých predmetov tj.
spolu 15 bodov.



pRIJATIE BEz pRlJívrncn.r srúšry
Na základe § 65 ods. 5b zákona č. 24512008 Z.z. žiak 9. ročníka základnej školy, ktory
v extemom testovaní T9 dosiahol v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnost'
najmenej 80% je prijatý do 1. ročníka vzdelávacteho programu strednélro odbomélro
vzdelaniabez prijímacích skúšok. Títo žiaci získavajú maximálny počet bodov za jednotlivó
predrnety, tj. spolu ó0 bodov. V prípade, že výsledky z extemého testovania T9 sa rredoručia
stredrrej škole do dáturnu prijímacej skúšky, žiak koná prijímaciu skúšku.

2. OSTATNE PODMIENKY PRIJATIA

ZoIJ.n ADNENIE Š ruur.rNÝcu vÝ sr,n uxo v

Za prospech na základnej škole budú pridelené prefereněné body, maximálne 45 bodov podťa
známok z koncoročnej klasifikácle zo 7 . a 8. ročníka a polročnej klasifikácie 9. ročníka okrem
známky 5 - nedostatočný. Do celkového súčtu bodov prijímacieho konania sa započíta
priemer týchto bodov - maximálne 45 bodov.

o za študijné qýsledky budú pridelené body za každi známku samostatne podťa
nasledujúceho vďahu:

počet bodov : 2. (4 - x) (4 - x) (4 - x), kde x je známka

z povinných predmetov:

o Matematika
o Maďarský jazyk a literatúra

o za študijné qýsledky budú pridelené body za každú známku samostatne podťa
nasledujúceho vďahu:

počet bodov : (4 - x) (4 - x) (4 - x), kde x je známka

z profilového predmetu:
o Slovenský jazvk a slovenská literatura

PRoSPECH

l+k žiak dosiahol v prvom polroku 9.ročníka, v druhom polroku 8. a 7. ročníka stupeň 1 -
výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa zapoěita 5 bodov za každý
školský rok, maximálne 15 bodov.
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Do celkového súčtu budú pridelené body zakaždé kritérium samostatne.

Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započitava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde, resp. sút'aži ..Poznaj slovenskú
reč"

okresné kolo 1.miesto 10 bodov

2.miesto 8 bodov

3.miesto 6 bodov

4.miesto 4 bodv

5.miesto 2bodv

kraiské kolo 1.miesto 20 bodov

2.miesto 18 bodov

3.miesto l6 bodov

4.miesto 14 bodov

5.miesto 12 bodov

vedomostné a recitačné sút'aže

Žia*. ma možnost' ziskať navyše body za umiestnenia vo vedomostných a recitaěných
siťažiach v 7 ., 8. alebo 9. ročníku.

okresné kolo 1.-3. miesto 10 bodov

účasť 2 bodv

wššie kolá 1.-3. miesto 20 bodov

účast' 4 bodv

Na zráklade takto určených bodov sa zostaví poradie zostupným spósobom pre jednotlivé
odbory apijati budú žiaci do 2 tried 1. ročníka vškolskom rcku202212023 prejednotlivé
odbory nasledovne:

2387 M mechatronika - 18 žiakov,

3918 M technické lýceum -22 žiakov,

6317 M obchodná akadémia - 13 žiakov.



Pri rovnosti súčtu bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podťa § 67 ods. 3 zákona č. 24512008 Z. z. o výchove a vzde|ávaní (školský
zákon) a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov bude
prednostne pnjatý uchádzač, ktoqý má podťa rozhodnutia posudkovej komisie
so ciálneho zab ezp eěeni a zmenenú pracovnú schopno st',

b/ ziskal váčší počet bodov zabod č. 5 Ďalšie kitéňá,
c/ dosiahol váčší počet bodov z predmetu matematika.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška navzde|ávanie na strednú školu, vy,jadrenie lekára so
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spósobilosti študovat'zvolený odbor
vzdelávania - predkladá len uchádzaě so zdravotným znevýhodnením, diplomy alebo
qýsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

SYSTEM PREVODU SLOVNEHO HODNOTENIA NA ZNÁMKY

Uchádzačovi, ktory bol hodnotený v predmetoch matematika, slovenský jazyk a slovenská
literatúra a maďarský jarryk a literatúra slovným hodnotením ,,absolvoval", bude toto
hodnotenie prevedené na známky zo zaokŇhleného aritmetického priemeru ostatných
známok daného predmetu zo 6. - 9. ročníka nasledovne:

1,00 až 1,50 : 1

I,5I až2,50:2
2,5I až 3,50:3
3,5l až 4,50: 4
4,5I až 5,00:5

Košice, 01.02.2022
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Ing. Eva ýlí,atejová

riaditel'školy


