Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Harmonogram prijímania a možnosti štúdia na SOŠ pre školský rok
2018/2019
Prijímacie konanie na stredné školy sa konajú podľa
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predpoklady prijatia na vzdelávanie
Uchádzač môže byť prijatý do prvého ročníka
S PRIJÍMACOU SKÚŠKOU


4 - ročného vzdelávacieho programu:
mechanik elektrotechnik pre oblasť chladiacich a klimatizačných zariadení,
technik energetických zariadení budov,
škola podnikania,
mechanik počítačových sietí
ak splnil podmienky prijímacieho konania a ukončil deviaty ročník základnej školy,
60 žiakov
BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY



3 - ročného vzdelávacieho programu:
technickoadministratívny pracovník,
murár,
maliar,
inštalatér,
elektromechanik – silnoprúdová technika,
elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá,
strojný mechanik,
stolár
pre žiakov, ktorí úspešne ukončili deviaty ročník ZŠ a splnili podmienky prijímacieho
konania
86 žiakov



2 - ročného vzdelávacieho programu:
strojárska výroba,
stavebná výroba
pre žiakov, ktorí neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku
alebo posledný ročník neukončili úspešne
60 žiakov

Predkladanie prihlášok
Prihlášku vypĺňa ZŠ – výchovný poradca do 10. 04. 2018
Odoslanie prihlášok
ZŠ odošle na strednú školu do 20. 04. 2017
Prijímacia skúška termíny
Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika.
Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch:.
14. 05. 2018
17. 05. 2018
Druhé kolo prijímacích skúšok:
19. 06. 2018
Rozhodovanie o prijatí
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov
prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej
skúšky.
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob
zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
Zápisné lístky
Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o
prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná
základná škola. Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok,
ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.
Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej
škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa
zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
štúdium v strednej škole, je neplatné.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný
zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v
riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom
týždni augusta.
Riaditeľ strednej 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.
Ing. Ľubomír Kovaľ
riaditeľ SOŠ

