Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom č. 7
934 01 Levice

Kritériá prijímacích skúšok
do nadstavbového denného štúdia
SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice na školský rok 2018/2019

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa
o počte tried prvého ročníka a po vyjadrení Rady školy a po prerokovaní v pedagogickej rade
školy a vyjadrení Rady školy, riaditeľka SOŠ, Pod amfiteátrom7, Levice
určuje kritériá pre prijímanie žiakov
do 1. ročníka NŠ pre školský rok 2018/2019 nasledovne:
Počty určené riaditeľkou školy po súhlase zriaďovateľa:
Denná forma – dvojročné štúdium: 1 trieda
Kód odboru, názov odboru
2417L prevádzka strojov a zariadení
Minimálny počet žiakov triede 17, maximálny počet žiakov v triede 30. Trieda sa
v septembri 2018 otvorí pri minimálnom počte žiakov 17.
Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 25. júna 2018
Prihlášku na prijímacie konanie podáva uchádzač riaditeľovi školy do 31. mája 2018.
Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie 3. ročníka strednej
odbornej školy a dosiahnutie stredného odborného vzdelania ISCED
Poznámka: Pre ţiakov z iných SOŠ - k prihláške je potrebné priloţiť fotokópie koncoročných
vysvedčení z 1. - 3. ročníka SOŠ a overenú fotokópiu výučného listu.
V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v platnom
znení budú uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
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Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom č. 7
934 01 Levice

KRITÉRIA PRE PRIJATIE:
Bez prijímacích skúšok do dennej formy nadstavbového štúdia je moţné prijať prihlásených
ţiakov podľa dosiahnutého priemeru za 1. polrok 3. ročníka v učebnom odbore, na ktorý
nadväzuje odbor nadstavbového štúdia.
Priemer známok sa pouţije na vytvorenie kvalitatívneho poradia. V prípade rovnakého
priemeru rozhoduje lepší študijný priemer dosiahnutý z profilových predmetov (SJL a M).
Všeobecne:
1. Riaditeľka školy pri prijímaní uchádzača na štúdium berie do úvahy aj zdravotnú
spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
2. Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí budú poţadovať
v prvom ročníku nadstavbového štúdia individuálne začlenenie do beţnej triedy
strednej školy, priloţia k prihláškovým materiálom nasledovné doklady:
- písomnú ţiadosť o individuálne začlenenie ţiaka so ŠVP v beţnej triede strednej
školy pre školský rok 2018/2019,
- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého
bol vzdelávaný v SOŠ,
- aktuálnu správu o psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení
uchádzača o štúdium.
3. Kaţdému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu
osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.
4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto
a spôsob zápisu na štúdium.
5. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
štúdium je neplatné.
6. Zakódovaný zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na úradnej tabuli školy do
troch pracovných dní odo dňa konania termínu prijímacej skúšky a na internetovej
stránke školy www.sosts-levice.sk.
7. Proti rozhodnutiu riaditeľa o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Kritériá pre prijímacie skúšky boli prerokované v pedagogickej rade dňa 23.04.2018.
KONTAKTY
Tel: 036 6312 510, Mobil: 0915 270 001 email: sospodamfiteatrom@gmail.com
V Leviciach, dňa 07.mája 2018
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy
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