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Kritériá prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 

štúdia v školskom roku 2024/2025 
 

 

Prijímacie konanie pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2024/2025 

bude prebiehať v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 

so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov 

a v súlade s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z.. 

 

Prijímacie konanie 2024/25 
 

EDU ID školy: 100014686 

Názov školy: Stredná priemyselná škola strojnícka 

Komenského 2 

040 01  Košice 

 

Prijímacie skúšky pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v strednej škole pre šk. rok 2024/25 sa 

uskutočnia: 

 v 1. termíne – 2. mája 2024, vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2024 

 v 2. termíne – 6. mája 2024, vzhľadom na počet uchádzačov aj 7. mája 2024 

 

Termín podania prihlášky na štúdium na strednej škole: do 20. marca 2024 

 

 

I. Plán počtu prijímaných žiakov na školský rok 2024/2025 
 

Určený počet novoprijatých žiakov:  

Určený počet tried:  

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

 

2381 M strojárstvo  

2387 M mechatronika  

2426 K programátor obrábacích a zváracích  

strojov a zariadení  
možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2413 K mechanik strojov a zariadení  
možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania v zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3776 K  mechanik lietadiel – mechanika  
 

Počet žiakov prijímaných do 1. 

ročníka v šk. roku 2024/25 škola 

zverejní na stránke www. 

priemyslovka.sk po schválení 

ministerstvom školstva SR do 

31.3.2024. 
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Pozn.: Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Výsledné poradie 

uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku. 

 

 

II. Kritériá hodnotenia 
 

a) VÝSLEDKY EXTERNÉHO TESTOVANIA 

Za výsledky externého testovania môže uchádzač získať max. 100 bodov  

(50 bodov SJL + 50 bodov MAT). 

Percento úspešnosti v testovaní bude prenesené na počet dosiahnutých bodov 

(zaokrúhlený na celé čísla nahor) a zarátaná bude polovičná hodnota dosiahnutých bodov 

za jednotlivé predmety. 

 

b) ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na základnej škole budú uchádzačovi o štúdium pridelené preferenčné body 

podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 6. – 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. 

ročník základnej školy v predmetoch: 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, anglický jazyk  

nasledovne (za každú známku samostatne): 

výborný –  5 bodov 

chválitebný –  4 body 

dobrý –  3 body 

 

Maximálny počet bodov získaných za prospech zo ZŠ je 80. 

V prípade slovného hodnotenia v niektorom z uvádzaných predmetov sa žiakovi slovné 

hodnotenie nahradí priemernou známkou vypočítanou zo známok zadaných 

v predchádzajúcich klasifikačných obdobiach (koncoročná známka 6. – 8. roč., polročná 

známka 9. roč.). K prihláške na štúdium na strednej škole je potrebné priložiť kópiu 

vysvedčenia za každý ročník, v ktorom bol uchádzač hodnotený slovne. 

Za každý stupeň zníženia známky zo správania (koncoročná známka 6. – 8. roč., polročná 

známka 9. roč.) sa z celkového súčtu bodov odpočíta 10 bodov. 

 

Ak si žiak podá obe prihlášky na SPŠ strojnícku (na dva rôzne študijné odbory), získa 

k celkovému súčtu 20 bodov. 

 

c) VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou na základe vyžrebovanej verzie úloh 

z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. 
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Bodové hodnotenie prijímacej skúšky: 

matematika   100 bodov 

slovenský jazyka a literatúra  100 bodov 

Spolu:  200 bodov 

 

Žiak úspešne vykonal prijímacie skúšky, ak v každom z písomných testov získal aspoň 

20 % z maximálneho počtu bodov (20 bodov). 

 

d) PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil 

na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku ZŠ v olympiáde 

zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG 

alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde alebo bol jej úspešným riešiteľom. 

 

Bodové hodnotenie: 

1. miesto – 100 bodov 

2. miesto – 80 bodov 

3. miesto – 60 bodov 

4. miesto – 40 bodov 

5. miesto – 20 bodov 

úspešný riešiteľ – 10 bodov 

Preferenčné body za úspechy v predmetových olympiádach budú pridelené len po 

predložení hodnoverného dokladu, t. j. diplomu alebo výsledkovej listiny preukazujúcich 

poradie žiaka. 

 

e) ROVNOSŤ BODOV 

V prípade rovnosti bodov určia poradie žiakov pomocné kritériá: 

1. zmenená pracovná schopnosť (zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, § 67 ods. 3) 

2. body z externého testovania 

3. body pridelené za študijné výsledky na ZŠ, 

4. úspechy v predmetových olympiádach. 
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III. Podmienky prijatia uchádzačov v systéme duálneho vzdelávania 
 

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 63 ods. 8) uchádzač do študijného odboru, 

v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania priloží 

k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania. Podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov § 17 ods. 2) potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi 

zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie a s ktorým má SPŠ strojnícka, 

Komenského 2, 040 01 Košice uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

Prijímacie skúšky pre prijímanie žiakov do študijných odborov, v ktorých sa vzdelávanie 

a príprava žiakov poskytuje v systéme duálneho vzdelávania budú prebiehať podľa rovnakých 

kritérií ako do ostatných študijných odborov. 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na 

ich zdravotné znevýhodnenie. 

 

 

IV. OSTATNÉ 
 

a) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania 

môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 

písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, splnil podmienky 

prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)). 

 

b) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača môže podať prihlášku na 

vzdelávanie, v ktorej uvedie podľa záujmu v poradí najviac dva odbory vzdelávania, 

ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a najviac dva 

odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole. Prihláška na 

vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného 

ministerstvom školstva. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na 

vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024. 

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú 

žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia 

zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.  

 

K prihláške na štúdium na strednej škole sa nevyžaduje prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka. 

 

c) Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripoja k prihláške na 

štúdium na strednej škole správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením 

poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

Prijímacie skúšky u žiakov so ŠVVP budú upravené podľa odporúčania ŠPPP (predĺženie 

času o 50 %, úlohy zadané typom písma Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5). 
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d) V prípade zdravotného znevýhodnenia uchádzača je potrebné pripojiť k prihláške na 

štúdium na strednej škole vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo 

o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

 

e) Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov deviateho 

ročníka základnej školy dosiahli úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete 

samostatne. Všetci ostatní uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť prijímacích skúšok. 

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky bude uchádzačovi odoslané najneskôr 

7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

 

f) Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške oznámi 

dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľ školy určí uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky. 

 

g) Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa 

z celkového hodnotenia vypustí.  

 

h) Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je 

17. mája 2024. 

Zverejnený zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným 

kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní 

a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

Riaditeľ školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v odbore, v ktorom sa 

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

 

i) Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium bude doručené zákonnému 

zástupcovi žiaka. 

 

j) Prijatie žiaka na školu je právoplatné až doručením potvrdenia o nastúpení žiaka na 

štúdium na Strednú priemyselnú školu strojnícku, Komenského 2, Košice. 

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), Ostatné rozhodnutia o prijatí, 

ktoré sa vzťahujú  na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, 

strácajú platnosť.  

 

Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium je možné doručiť cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-

mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy.  

 

k) Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu 

riaditeľa školy o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

l) Riaditeľ 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, 
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ktorých možno prijať do tried prvého ročníka najneskôr do 6. júna 2024. Počet voľných 

miest bude zverejnený na stránke školy a ŠVS Michalovce. 

 

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, 

ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným 

vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z 

organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024. Riaditeľ 

strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 

(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

 

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/25 

boli prerokované: 

 v pedagogickej rade školy dňa 29. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rastislav Friga 

  riaditeľ školy  


