
 

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

 

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2021/2022 

 

   Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne na základe usmernenia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a Športu zo dňa 28.1.2021, 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 

2021/2022 tieto kritériá : 

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

v SOŠ LT v školskom roku 2021/2022 : 

 Študijné odbory : (4 – ročné denné štúdium) 

Počet tried : 3      Počet žiakov   

2418 K  mechanik požiarnej techniky   10    
2697 K mechanik elektrotechnik    15    
3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   26    
3776 K 02 mechanik lietadiel – avionika   26    
 

 Učebné odbory : (3 – ročné denné štúdium) 

Počet tried : 1 

2487 H 01 autoopravár – mechanik    15 
2487 H 02 autoopravár – elektrikár    8 
 
   Podmienky prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou 28.1.2021 
    

 
 

 

 
 



Podmienky prijatia 
 

 
Podmienky prijímacieho konania : 
 

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

 
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. V prípade väčšieho počtu 
záujemcov sa budeme riadiť podľa kritérií štvorročných študijných odborov. 

 
b) 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. 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 
 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok koncoročnej 
klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka: 
 
1.1 Povinné predmety: 
 
Slovenský jazyk a literatúra alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, 
v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. 
Matematika  
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu:  počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 
 
1.2 Profilové predmety 
 
Fyzika 
Informatika 
Cudzí jazyk (anglický jazyk) 
 
Do celkového počtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu:  počet bodov = 2. (4-x).(4-x), kde x je známka 
 
 



1.3 Doplnkové predmety 
Chémia 
Geografia 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 
vzťahu : počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka. 
 

2. Prospech 
Ak žiak dosiahol na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka stupeň 1 – výborný zo všetkých 
predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 
 

3. Ďalšie kritériá 
 
3.1 Predmetová olympiáda 
Ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9. 
ročníku v olympiáde zo SLJ, ANJ, MAT, FYZ, CHE, GEG, INF alebo technickej olympiáde 
a pytagoriáde. 
 
1. miesto 10 bodov 
2. miesto  8 bodov 
3. miesto  6 bodov 
4. miesto  4 body 
5. miesto  2 body 
 
Boduje sa každé umiestnenie zvlášť. 
 
3.2 Športová súťaž 
Za každé umiestnenie na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. 
ročníku sa pridelia 2 body. 
 
3.3 Technické súťaže 
Za každé umiestnenie v technických súťažiach, ktoré súvisia s profiláciou školy bude 
pridelených 5 bodov.  
Tento bod sa týka najmä súťaží v leteckom modelárstve, elektrotechnike alebo hasičských 
súťaží. 
 
3.4 Správanie 
Za každú zníženú známku zo správania v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka sa body 
z celkového hodnotenia odpočítavajú. 
 
znížený stupeň na 2  - 20 bodov 
znížený stupeň na 3  - 40 bodov 
 
3.5 Prihláška na 1. termín 
Za prihlášku, kde je zvolený odbor uvedený ako 1. termín sa prideľuje +50 bodov. 
 



 
4. Rovnosť bodov 
V prípade rovnosti bodov platia nasledovné kritériá: 
 
a) Podľa § 67 ods.3 zákona č. 248/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní bude prednostne prijatý 
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 
zmenenú pracovnú schopnosť. Tento bod neplatí u odborov, v ktorých sa vyžaduje dobrý 
zdravotný stav. 
 
b) získal väčší počet bodov za bod 3 Ďalšie kritériá, 
 
c) dosiahol väčší počet bodov z predmetu Fyzika. 
 
 
Na základe súčtu všetkých bodov bude stanovené poradie uchádzačov, ktorí budú prijatí. 
 
 
Prijímacie konanie do prvého ročníka školského roka 2021/2022 sa koná : 
 
1. kolo – 1. termín 3.5.2021 
1. kolo – 2. termín 10.5.2021 
2. kolo   22.6.2021 
 
Výsledky prijímacieho konania 
Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený do troch pracovných dní odo dňa konania 
2.termínu prijímacej skúšky v tlačenej podobe na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na 
webovej stránke školy. 
 
Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí, resp. 
o neprijatí žiaka na štúdium a doručí žiakovi rozhodnutie cez informačný systém Edupage 
alebo naskenovaním rozhodnutia prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu. 
 
Zápis na štúdium 
Zápis vykoná stredná škola na základe „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na 
štúdium“. 
Zákonný zástupca doručí strednej škole Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na 
štúdium v určenom termíne. Potvrdenie doručí cez informačný systém Edupage alebo 
prostredníctvom naskenovaného tlačiva cez e-mail, alebo poštou na adresu. Rozhodujúci je 
dátum doručenia strednej škole. 
 
Ak sa prijatý žiak do určeného termínu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý je 
neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu žiakovi, ktorý je v poradí medzi žiakmi 
neprijatými pre nedostatok miesta. 
 
 
 
 



Odvolanie o neprijatí na strednú školu 
Pri nedostatku uchádzačov riaditeľ školy do 6.6.2021 zverejní termín druhého kola 
prijímacích skúšok na webovej adrese školy. Prihlášky si žiaci môžu podávať do 18. 6.2021, 
termín 2. kola prijímacích skúšok je 22.6.2021. 
 
 

 
V Trenčíne 25.2.2021               Ing. Stanislav Malec  

riaditeľ SOŠ LT Trenčín  
        


