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Prijímacie kritériá na štúdium v Strednej odbornej škole chemickej,  
Vlčie hrdlo 50, Bratislava pre školský rok 2020/2021 

2. kolo 

 

Adresa školy: Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava 

Prijímacie kritéria platia od 05. 06. 2020 

Web stránka školy: www.sosch.sk 

 

Prijímacie kritériá na štúdium v Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 
pre školský rok 2020/2021 

Riaditeľka SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava, podľa § 62 zákona č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a v zmysle Rozhodnutia Ministra školstva SR podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 k č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov  o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách 
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, stanovuje po prerokovaní v pedagogickej 
rade dňa 04. 06. 2020 kritériá pre prijatie uchádzačov v druhom kole prijímacieho konania o denné 
štúdium pre školský rok 2020/2021 nasledovne: 

 

 

POČTY PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV  
pre 2. kolo prijímacieho konania: 
 

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava prijíma do 1. ročníka školského roku 2020/2021 17 žiakov 
do študijného odboru: 

  3918 M technické lýceum v 2. kole 17 
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Kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium – 2. kolo 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  
Za prospech na základnej škole sa prideľujú preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný 

nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                           , kde x je známka z týchto predmetov: 

O SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA  

O MATEMATIKA 

1.2 Profilové predmety : 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                           , kde x je známka. 

 

Pre všetky študijné odbory sa hodnotí profilový predmet: 

prvý profilový predmet:  CHÉMIA 

1.3 Doplnkové predmety: 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu:                                            . 

Pre študijný odbor 3918 M technické lýceum 

 prvý doplnkový predmet: GEOGRAFIA 

 

2. PROSPECH 
Ak žiak/čka dosiahol/a v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
Do celkového súčtu sa prideľujú uchádzačovi/čke body za každé kritérium samostatne 

nasledovne: 

3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava 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 

zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), dejepisu, 
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matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde podľa 

tabuľky: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

25 bodov 20 bodov 15 bodov 10 bodov 5 bodov 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 
Za umiestnenie v celonárodným alebo medzinárodných súťažiach a olympiádach v predmetoch: 

matematika, chémia, fyzika, biológia, geografia sa započítavajú uchádzačovi/čke body 

nasledovne: 

1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

80 bodov 70 bodov 60 bodov 50 bodov 40 bodov 

3.3 Vlastné kritérium strednej školy 

Uchádzačovi sa za zníženú známku zo správania v ročníkoch: 6., 7., 8., 9. odpočítava 

z celkového súčtu bodov za: 

a) zníženú známku zo správania na stupeň 2:  -5 bodov 

b) zníženú známku zo správania na stupeň 3:  -10 bodov 

Uchádzačom o štúdium 3918 M technické lýceum sa pripočíta 5 bodov za každý šk. rok, ak ich 

priemerný prospech na konci 8. a v 1. polroku 9. ročníku nie je horší ako 2,40. 

4. PRIJATIE NA ŠTÚDIUM 

4.1 do študijného odboru 3918 M technické lýceum  môže byť prijatý uchádzač, len 

ak: 

4.1.1 dosiahol minimálne 35 bodov 
4.1.2 v prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) získal väčší počet bodov za bod č. 3 (Ďalšie kritériá), 

b) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy, 

c) dosiahlo väčší počet z určených doplnkových predmetov školy. 

Ak podmienky prijímacieho konania splní väčší počet uchádzačov, ako je kapacita odboru, 

rozhoduje o prijatí poradie uchádzačov pri prijímacom konaní. 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 04. 06. 2020 

Schválila: Mgr. Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka školy 


