Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta,
Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk

KRITÉRIÁ
a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na CSOŠ sv.
Jozafáta pre školský rok 2019/2020
Riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov v súlade § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov určuje počet žiakov, ktorých
možno prijať do tried prvého ročníka, termíny prijímacieho konania, formu prijímacej skúšky,
jej obsah a rozsah, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky
prijatia na štúdium.
1. Počet prijímaných žiakov
Študijné odbory:
Kód a zameranie odboru
6323K
3759K

Názov odboru
hotelová akadémia
komerčný pracovník v
doprave

Počet žiakov

Názov odboru
autoopravár - mechanik
strojný mechanik
hostinský, hostinská
kaderník
cukrár
kuchár
krajčír – dámske odevy

Počet žiakov

Názov odboru
strojárska výroba
výroba konfekcie
stavebná výroba
spracúvanie dreva
technické služby v autoservise
obrábanie kovov
praktická žena

Počet žiakov

18 žiakov (duálne vzdelávanie)
20 žiakov (duálne vzdelávanie)

Učebné odbory trojročné:
Kód a zameranie odboru
2487H01
2464H
6489H
6456H
2964H
6445H
3152H02

9 žiakov (duálne vzdelávanie)
24 žiakov (duálne vzdelávanie)
24 žiakov (duálne vzdelávanie)
8 žiakov
8 žiakov (duálne vzdelávanie)
24 žiakov (duálne vzdelávanie)
9 žiakov (duálne vzdelávanie)

Učebné odbory dvojročné:
Kód a zameranie odboru
2478E
3178F

3686F
3383F
2498F
2477F
3161F

15 žiakov
52 žiakov (duálne vzdelávanie)
60 žiakov (duálne vzdelávanie)
10 žiakov
10 žiakov
10 žiakov
30 žiakov
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A. ŠTUDIJNÉ ODBORY
2. Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
pre študijné odbory:
1. kolo prijímacích skúšok
1. termín - 13. 05. 2019 (pondelok)
2. termín - 16. 05. 2019 (štvrtok)
2. kolo prijímacích skúšok
Ďalší termín na nenaplnený počet miest žiakov : 18. 06. 2019 (utorok)

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru
potrebným minimálnym počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta, po
splnení kritérií prijímacieho konania, bude so súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi
iný odbor v rámci školy v 1. kole, alebo 2. kole prijímacieho konania.

3. Prijímacia skúška pre študijné odbory
a) prijatie bez prijímacej skúšky:
Na prijatie bez vykonania prijímacej skúšky musia uchádzači o štúdium študijných odborov
splniť podmienku, že v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
b) prijatie na základe prijímacej skúšky:
Ostatní žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky, prospechu zo ZŠ a výsledku
TESTOVANIA 9 do naplnenia plánovaného počtu stavov žiakov.
Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov :




z Celoslovenského testovania žiakov 9.ročníkov ZŠ – Testovanie 9,
z prospechu na ZŠ,
z výsledku prijímacích skúšok z predmetov, určených pre jednotlivé študijné odbory:

c) forma prijímacej skúšky
Kód a zameranie odboru

Názov odboru

6323K

hotelová akadémia

3759K

komerčný pracovník
v doprave

Písomná skúška z predmetov

slovenský jazyk a literatúra a jeden
zvolený cudzí jazyk z nasledovných:
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský
jazyk
slovenský jazyk a literatúra,
matematika, jeden zvolený cudzí jazyk
z nasledovných: anglický jazyk,
nemecký jazyk, ruský jazyk
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Slovenský jazyk a literatúra

Písomný test v trvaní 60 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva, určeného štátnym vzdelávacím
programom odboru vzdelávania na základnej škole.


Cudzí jazyk

Žiak si zvolí v deň prijímacej skúšky jeden z nasledovných cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký
jazyk, ruský jazyk.
Písomný test v trvaní 60 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva, určeného štátnym vzdelávacím
programom odboru vzdelávania na základnej škole.


Matematika

Písomný test v trvaní 60 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva, určeného štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania na základnej škole.

Medzi jednotlivými písomnými testami bude prestávka 20 minút.
U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa individuálne podľa typu
a stupňa zdravotného postihnutia v potrebnej miere upraví technická stránka prijímacej
skúšky.
4. Bodovací systém:
a) vykonanie prijímacej skúšky - max 100 b

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk

Matematika
Súčet
bodov

Percentuálna
úspešnosť

Body

Percentuálna
úspešnosť test

Body

Percentuálna
úspešnosť

Body

100 % - 91 %
90 % - 81 %
80 % - 71 %
70 % - 61 %
60 % - 51 %
50 % - 41 %
40 % - 31 %
30 % - 21 %
20 % - 11 %
10 % - 1 %

50 b
45 b
40 b
35 b
30 b
25 b
20 b
15 b
10 b
5b

100 % - 91 %
90 % - 81 %
80 % - 71 %
70 % - 61 %
60 % - 51 %
50 % - 41 %
40 % - 31 %
30 % - 21 %
20 % - 11 %
10 % - 1 %

50 b
45 b
40 b
35 b
30 b
25 b
20 b
15 b
10 b
5b

100 % - 91 %
90 % - 81 %
80 % - 71 %
70 % - 61 %
60 % - 51 %
50 % - 41 %
40 % - 31 %
30 % - 21 %
20 % - 11 %
10 % - 1 %

50 b
45 b
40 b
35 b
30 b
25 b
20 b
15 b
10 b
5b

b) prospech na základnej škole – max 75 b
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Každý uchádzač o prijatie na štúdium bude hodnotený podľa celkového priemerného prospechu , čo
je priemer prospechov dosiahnutých v záverečnej klasifikácii 8. ročníka (2. polrok ) a v polročnej
klasifikácii 9. ročníka (1. polrok) a to nasledovne:

Body za celkový priemerný prospech ( 8. ročník - 2.polrok a 9. roč.- 1.polrok )
Interval prospechového priemeru Pridelené
body

Interval prospechového priemeru Pridelené
body

Od 1,00 do 1,14

75

Od 2,95 do 3,09

39

Od 1,15 do 1,29

72

Od 3,10 do 3,24

36

Od 1,30 do 1,44

69

Od 3,25 do 3,39

33

Od 1,45 do 1,59

66

Od 3,40 do 3,54

30

Od 1,60 do 1,74

63

Od 3,55 do 3,69

27

Od 1,75 do 1,89

60

Od 3,70 do 3,84

24

Od 1,90 do 2,04

57

Od 3,85 do 3,99

21

Od 2,05 do 2,19

54

Od 4,00 do 4,14

18

Od 2,20 do 2,34

51

Od 4,15 do 4,29

15

Od 2,35 do 2,49

48

Od 4,30 do 4,44

12

Od 2,50 do 2,64

45

Od 4,45 do 4,59

9

Od 2,65 do 2,79

43

Od 4,60 do 4,74

6

Od 2,80 do 2,94

41

Od 4,75 do 4,89
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c) výsledky TESTOVANIA 9 – max 200 b
Za každé percento v predmetoch SJL a MAT v TESTOVANÍ 9 získa žiak 1 bod, čiže zo SJL môže
získať maximálne 100 bodov, alebo z MAT maximálne 100 bodov.
Riaditeľ školy:
V prípade rovnakého súčtu bodov uchádzačov, rozhodne o umiestnení v celkovom poradí uchádzačov
a o ich prijatí, či neprijatí:


zmenená pracovná schopnosť



lepší priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ



lepší priemerný prospech v 8. ročníku ZŠ



lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl



úspešné riešenie predmetovej olympiády
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B. UČEBNÉ ODBORY
TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY
Podmienky prijatia :
 úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 zdravotná spôsobilosť
A. Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní prijme bez prijímacích skúšok žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
B. Riaditeľ školy prijme bez prijímacích skúšok ostatných žiakov podľa poradia na
základe počtu získaných bodov za dosiahnutý prospech na základnej škole a za
výsledky TESTOVANIA 9, do plánovaného počtu v jednotlivých odboroch a triedach
podľa nasledovných kritérií :
Kritéria na prijatie :
a) prospech na základnej škole – max 75 b
Každý uchádzač o prijatie na štúdium bude hodnotený podľa celkového priemerného prospechu , čo
je priemer prospechov dosiahnutých v záverečnej klasifikácii 8. ročníka (2. polrok ) a v polročnej
klasifikácii 9. ročníka (1. polrok) a to nasledovne:

Body za celkový priemerný prospech ( 8. ročník - 2.polrok a 9. roč.- 1.polrok )
Interval prospechového priemeru Pridelené
body

Interval prospechového priemeru Pridelené
body

Od 1,00 do 1,14

75

Od 2,95 do 3,09

39

Od 1,15 do 1,29

72

Od 3,10 do 3,24

36

Od 1,30 do 1,44

69

Od 3,25 do 3,39

33

Od 1,45 do 1,59

66

Od 3,40 do 3,54

30

Od 1,60 do 1,74

63

Od 3,55 do 3,69

27

Od 1,75 do 1,89

60

Od 3,70 do 3,84

24

Od 1,90 do 2,04

57

Od 3,85 do 3,99

21

Od 2,05 do 2,19

54

Od 4,00 do 4,14

18

Od 2,20 do 2,34

51

Od 4,15 do 4,29

15
5

Od 2,35 do 2,49

48

Od 4,30 do 4,44

12

Od 2,50 do 2,64

45

Od 4,45 do 4,59

9

Od 2,65 do 2,79

43

Od 4,60 do 4,74

6

Od 4,75 do 4,89

3

Od 2,80 do 2,94
41
b) výsledky TESTOVANIA 9 – max 200 b

Za každé percento v predmetoch SJL a MAT v TESTOVANÍ 9 získa žiak 1 bod, čiže zo SJL
môže získať maximálne 100 bodov alebo z MAT maximálne 100 bodov.
Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného odboru
potrebným minimálnym počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta, po
splnení kritérií prijímacieho konania, bude so súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi
iný odbor v rámci školy v 1. kole, alebo 2. kole prijímacieho konania.

DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY
Podmienky prijatia :
 ukončenie minimálne 6. ročníka ZŠ
 zdravotná spôsobilosť
Riaditeľ školy prijme bez prijímacích skúšok žiakov podľa poradia na základe počtu
získaných bodov za dosiahnutý prospech na základnej škole za 1. polrok posledného ročníka
ZŠ.
5. Ostatné podmienky prijatia
a) Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do študijných a trojročných učebných odborov
je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
b) Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude
požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy individuálne začlenenie
v bežnej triede strednej školy priloží k prihláške aktuálnu

správu o psychologickom a

špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium

6. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania
O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov
prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích
skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako
svoj poradný orgán. Členom prijímacej komisie pre uchádzačov o štúdium v študijnom, alebo
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učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava bude poskytovať v systéme
duálneho vzdelávania je aj zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak bude pripravovať.
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy: http://www.csostv.sk, do
troch dní od termínu konania prijímacích skúšok. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
poradie uchádzačov o prijatie na školu bude uvedené prostredníctvom vopred prideleného kódu
uchádzača. Rozhodnutia o prijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi spolu s pozvánkou na zápis.
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

7. Zápis prijatých žiakov
Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na CSOŠ sv.
Jozafáta vykoná škola na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápis vykoná
zákonný zástupca uchádzača a prijatý uchádzač. Pri zápise zákonný zástupca predloží:


preukaz totožnosti zákonného zástupcu



zápisný lístok vydaný základnou školou



rozhodnutie o prijatí na štúdium

Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol
uchádzač prijatý na štúdium na CSOŠ sv. Jozafáta je neplatné

v zmysle § 68 ods.3 zákona č.

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu
uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade dňa 21.3.2019.

V Trebišove, 21.3.2019

RNDr. Slavomír Partila
riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta
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