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Sp. zn.    

Kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1 ročníka 

štúdia v školskom roku 2020/2021 
 

Riaditeľ školy v zmysle zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  určuje tieto 

kritéria, ktorými sa bude riadiť prijímacie konanie: 

 

Na denné štúdium v školskom roku 2020/2021 budú uchádzači prijatí 

až do naplnenia plánovaného počtu tried. 

Poradie jednotlivých  uchádzačov bude stanovené podľa výsledkov prijímacích 

skúšok a podľa kritérií uvedených v bode II. 

 

 

I. Všeobecné údaje pre školský rok 2020/2021 

 

 

Určený počet novoprijatých žiakov: 118 

Určený počet tried: 5 

 

 

Určený počet tried a žiakov v jednotlivých študijných odboroch: 

 

2381 M strojárstvo        1 trieda 24 žiakov 
 (profilácia - grafické systémy, stavba automobilov, CNC technológie) 

 

2387 M mechatronika      1 trieda  20 žiakov 

 

2413 K mechanik strojov a zariadení    1 trieda 28 žiakov 
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 

2426 K programátor obrábacích a zváracích  

strojov a zariadení      1 trieda 28 žiakov 
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    1 trieda 18 žiakov 

 

 

Spolu:         5 tried  118 žiakov 

 

 
Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov 

v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku. 
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II. Kritériá hodnotenia 

 

Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory bude určené podľa bodového zisku: 

 

a) za výsledky prijímacích skúšok: MAT – max. 100 bodov; SJL – max. 100 bodov. 

b) za výsledky MONITOR-u – max. 100 bodov (50 bodov SJL + 50 bodov MAT) 

Percento úspešnosti v MONITOR-e bude prenesené na počet dosiahnutých bodov 

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

bodov za jednotlivé predmety. 

c) za úspešné umiestnenie v predmetových olympiádach v okresnom, krajskom alebo 

celoštátnom kole (1. – 3. miesto), spolu max. 150 bodov. 
 

  Okresné, resp. regionálne kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

 účasť 50 bodov 100 bodov 150 bodov 
 

Preferenčné body za úspechy v olympiádach budú pridelené len po predložení hodnoverného 

dokladu, t.j. diplomu alebo výsledkovej listiny.  

 

 

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) Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 

deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 

90 %. Všetci ostatní uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť prijímacích skúšok. 

Oznámenie o prijatí bude uchádzačovi odoslané najneskôr 7 dní pred konaním prijímacích 

skúšok. 
 

b) Prijímacie skúšky do jednotlivých odborov budú z predmetov SJL a MAT. 
 

c) Po vykonaní prijímacích skúšok riaditeľ školy do troch pracovných dní zverejní zoznam 

uchádzačov zoradený podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, 

ktorý bude obsahovať vopred pridelený číselný kód uchádzača a informáciu, či uchádzač 

vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 
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Riaditeľ školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v odbore, v ktorom sa 

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 
 

d) Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium spolu s oznámením termínu, miesta a spôsobu 

zápisu na štúdium bude doručené zákonnému zástupcovi žiaka.  

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

o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa Strednej priemyselnej 

školy strojníckej na Košický samosprávny kraj, odbor školstva. 
 

f) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 6. júna rozhodne, či sa na 

škole vykonajú prijímacie skúšky v 2. kole prijímacieho konania na nenaplnený počet 

miest. Počet voľných miest bude zverejnený na stránke školy a ŠVS Michalovce.   
 

g) Ak sa do študijného odboru zapíše maximálny plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy 

ponúkne ostatným prihláseným uchádzačom iný študijný odbor. 
 

h) Prijatie žiaka na školu je právoplatné až zápisom žiaka na Strednú priemyselnú školu 

strojnícku, Komenského 2, Košice (zápis vykonáva v stanovených termínoch osobne 

zákonný zástupca žiaka na sekretariáte školy). 
 

i) 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. úspechy v olympiádach, 

3. vyšší bodový zisk z MONITOR-u, 

4. znížená známka zo správania (6-9. ročník). 
 

j) Na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil 

a písomne potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium.  

V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné doložiť odporúčanie posudkovej 

komisie spolu s prihláškou.  

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou aj 

žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Integrovaný žiak sa posudzuje 

v prijímacom konaní ako ostatní žiaci. 
 

 

 

Kritériá boli prerokované radou školy dňa 5. 2. 2020. 

 

Tieto kritéria prerokovala a schválila pedagogická rada školy dňa 24. 02. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rastislav Friga, v.r. 

  riaditeľ školy  
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