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Sp. zn.    

Upravené kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 

1 ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021 
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský 

zákon“), ktorým určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách, riaditeľ školy 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 

 

a) ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej 

školy (za každú známku samostatne) nasledovne: 

Povinné predmety:  

o slovenský jazyk a literatúra  

o matematika 

Profilový predmet: 

o fyzika 

 

Doplnkový predmet: 

o anglický jazyk 

b) PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

c) ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

o 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 SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, 

MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

1. miesto – 100 bodov 

2. miesto – 80 bodov 

3. miesto – 60 bodov 

4. miesto – 40 bodov 

5. miesto – 20 bodov 

Preferenčné body za úspechy v predmetových olympiádach budú pridelené len po 

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

preukazujúcich poradie žiaka. 
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V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod II. c) „Ďalšie kritéria“,  

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

 

 

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) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať 

dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej 

istej strednej škole. 

b) Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020. 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia aj žiadosť 

o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Integrovaný žiak sa posudzuje 

v prijímacom konaní ako ostatní žiaci. 
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Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

c) Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania. 

d) Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

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

odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 

e) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

f) 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 

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

ponúkne ostatným prihláseným uchádzačom iný študijný odbor. 

h) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

i) Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

j) Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

k) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

l) Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v 

školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, 

ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole. 
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m) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 

zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený 

počet miest. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý 

termín). 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ 

strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné 

potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium 

 

 

 

 

 

 

Tieto kritéria prerokovala a schválila pedagogická rada školy dňa 5. mája 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Rastislav Friga, v.r. 

  riaditeľ školy  
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