STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium pre školský rok 2020/2021
Kód školy: 31797920
Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave v zmysle zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní pedagogickou radou dňa
27. 01. 2020 a po vyjadrení Rady školy per rollam určuje tieto podmienky a kritériá prijatia
na štúdium do prvého ročníka denného štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021.
Na základe rozhodnutia Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja otvoríme v školskom roku 2020/2021 triedy v týchto študijných
odboroch:
I. PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY :
Študijný odbor – 4 ročné štúdium

počet tried

počet žiakov

2

50

3759K komerčný pracovník v doprave

0,4

10

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

0,2

8

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

0,4

10

3

78

2495 K autotronik

spolu
A. Prijatie bez prijímacích skúšok

Žiaci, ktorí v „Testovaní 9-2020“ získali v každom z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra 90 % a viac (v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona).
B. Prijatie žiakov na štúdium podľa kritérií
Riaditeľ školy prijme v prijímacom konaní žiakov na základe poradia uvedeného
vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Poradie v prijímacom konaní sa určí na základe:
1. Súčtu percentuálnych bodov získaných za matematiku a slovenský jazyk a literatúru
v „Testovaní 9-2020“:
MAT

100-85%

84-70%

69-60%

59-45%

44-35%

34-20%

Body

10

8

7

6

5

4

menej
ako 19%
0

SJL

100-85%

84-70%

69-60%

59-45%

44-35%

34-20%

menej

Body

10

8

7

6

5

4

0

1

2. Účasti žiaka v predmetových olympiádach a športových súťažiach (dokladovaných
diplomom, výsledkovou listinou), spolu maximálne 10 bodov:
* počíta sa len jedno podujatie
Podujatie

Za účasť

Krajské kolo

10 bodov

Okresné kolo

5 bodov

3. Absolvovania písomnej časti prijímacieho konania formou písomného testu:
Pre študijné odbory:
2495 K Autotronik - MAT, SJL
3759 K Komerčný pracovník v doprave – MAT, SJL
3758K Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – MAT, SJL
3760 M Prevádzka a ekonomika dopravy (bilingválny) – MAT, SJL, ANJ
Predmet

Body

Matematika

maximálne 10 bodov

Slovenský jazyk a literatúra

maximálne 10 bodov

Anglický jazyk

maximálne 10 bodov

Žiak môže získať spolu najviac 50 bodov, pozri prehľadnú tabuľku:
Pri bilingválnom odbore 60 bodov.
Kritérium prijatia

Body

Testovanie 9-2020 z matematiky

maximálne 10 bodov

Testovanie 9-2020 zo slovenského jazyka a literatúry

maximálne 10 bodov

Účasť v predmetových olympiádach a športových súťažiach

maximálne 10 bodov

Písomná časť prijímacieho konania z matematiky

maximálne 10 bodov

Písomná časť prijímacieho konania zo slovenského jazyka a literatúry

maximálne 10 bodov

Spolu
Písomná časť prijímacieho konania z anglického jazyka
Spolu

50 bodov
maximálne 10 bodov
60 bodov

Ak podmienky splní viac žiakov, ako je možné prijať pre daný študijný odbor, pri zostavovaní
poradia prijímacieho konania sa bude prihliadať:
- na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby uchádzača o štúdium ( ZŤP, integrácia),
- na vyššiu percentuálnu úspešnosť v súčte % dosiahnutých v „Testovaní 9-2020“
(súčet % za matematiku a slovenský jazyk a literatúru)
- v prípade rovnosti rozhodne vyšší počet získaných % z matematiky v „Testovaní 9-2020“
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- v prípade rovnosti získaných % z matematiky rozhodne vyšší počet
získaných % zo slovenského jazyka a literatúry v „Testovaní 9-2020“,
- v prípade rovnosti získaných % zo slovenského jazyka a literatúry rozhodne lepší
priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka.
II. PRE UČEBNÉ ODBORY – BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 3 TRIEDY
Učebný odbor – 3 ročné štúdium
2487 H autoopravár
zameranie: 01 mechanik
02 elektrikár
03 karosár
04 lakovník
3766 H lodník
spolu

počet tried

počet žiakov

1
0,6
0,4
0,7

24
12
10
12

0,3

5

3

63

Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe poradia zostaveného zo súčtu
bodov za:
Dosiahnutý priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka základnej školy
Priemerný
1,001,512,012,262,512,81prospech
1,50
2,00
2,25
2,50
2,80
3,00
Body

10

8

7

6

5

4

3,01 a
menej
0

Súčet percentuálnych bodov získaných za matematiku a slovenský jazyk a literatúru v
„Testovaní 9-2020“:
menej
MAT
100-85% 84-70%
69-60%
59-45%
44-35%
34-20%
ako 19%
Body
10
8
7
6
5
4
0
SJL

100-85%

84-70%

69-60%

59-45%

44-35%

34-20%

menej

Body

10
8
7
6
5
4
0
Účasť žiaka v predmetových olympiádach a športových súťažiach (dokladovaných
diplomom, výsledkovou listinou), spolu maximálne 10 bodov
* počíta sa len jedno podujatie
Podujatie

Za účasť

krajské kolo

10 bodov

okresné kolo

5 bodov
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Kritérium prijatia

Body

Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ

maximálne 10 bodov

Účasť v predmetových olympiádach a športových súťažiach
v „Testovaní 9-2020“: MAT

maximálne 10 bodov
maximálne 10 bodov

v „Testovaní 9-2020“: SJL

maximálne 10 bodov

Ak ku prihláške doloží akceptačný list od zamestnávateľa
o prijatí do duálneho vzdelávania
Spolu

10 bodov
maximálne 50 bodov

Ak podmienky splní viac žiakov, ako je možné prijať pre daný študijný odbor, pri zostavovaní
poradia prijímacieho konania sa bude prihliadať:
- na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby uchádzača o štúdium,
- v prípade rovnosti získaných bodov lepší priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov podľa
počtu získaných bodov vo výsledkovej listine s označením o prijatí, resp. neprijatí
uchádzača.
2. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia spolu s prihláškou
príslušné potvrdenie.
3. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené
kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi.
4. Riaditeľ školy zverejní výsledky prijímacieho konania do troch pracovných dní odo
dňa druhého termínu konania prijímacích skúšok na vstupných dverách školy a na
internetovom sídle školy (www.sosdba.sk).
5. Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, škola spolu s doručením o prijatí oznámi aj
termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednú školu.
6. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa rozhodnutie o jeho prijatí a voľné
miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
7. Pri nástupe do školy v školskom roku 2020/2021 žiak predloží vysvedčenie
o úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ.
Bližšie informácie poskytneme na telefónnych číslach (mob.: 0905/202 877) alebo
prostredníctvom e-mailu: sekretariat@sosdba.sk.
V Bratislave 18. 03. 2020
Ing. Martin Zatkalík, PhD.
riaditeľ školy
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