STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Plzenská 1, 080 47 Prešov

Kritériá prijímacieho konania
Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 sa bude konať v zmysle pokynov Minister 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“), kde sa určujú termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na
vzdelávanie v stredných školách. Pre študijné odbory SPŠE 2675 M elektrotechnika, 2561 M
informačné a sieťové technológie a pre školský vzdelávací program IT manažment procesov
v študijnom odbore 3917 M technické a informatické služby v elektrotechnike sa koná takto:
Prijímacie konanie do prvého ročníka sa bude konať od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. V prípade
nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, riaditeľ školy po
prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykoná prijímacie konanie v
ďalšom termíne a rozhodnutie zverejní do 15. júna 2020.
V zmysle § 65 ods. (1) 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 je pre školský rok 2020/2021
schválené pre:
študijný odbor 2675 M elektrotechnika
3 triedy
86 žiakov
študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie
2 triedy
60 žiakov
školský vzdelávací program IT manažment procesov v študijnom odbore 3917 M 03 technické
a informatické služby v elektrotechnike
1 trieda
26 žiakov
1. Kritériá na prijatie:
1. Žiakom sa zohľadnia študijné výsledky na základnej škole, prospech a ďalšie vybrané kritéria.
2. Prijatí budú žiaci, ktorí sa po zoradení podľa kritérií prijímacej komisie umiestnia v študijnom
odbore elektrotechnika maximálne do 86. miesta poradovníka, v študijnom odbore
informačné a sieťové technológie maximálne do 60. miesta a v školskom vzdelávacom
programe IT manažment procesov v študijnom odbore technické a informatické služby v
elektrotechnike maximálne do 26. miesta poradovníka.
3. Zoradené poradie žiakov pre prijatie bude vytvorené podľa celkového súčtu bodov, ktorý
vznikne:
a) Súčtom bodov za známky z povinných predmetov zo základnej školy (2. polrok 8. ročníka
a 1. polrok 9. ročníka) :
prvý povinný predmet:
matematika (MAT)
druhý povinný predmet: slovenský jazyk (SJL)

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥 ). (4 − 𝑥 ) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. Maximálny počet bodov
pri tomto kritériu je 180 (max. 90 b za jeden predmet, resp. 45 b za jednu známku z
predmetu).
b) Súčtom bodov za známky z profilových predmetov zo základnej školy (2. polrok 8. ročníka
a 1. polrok 9. ročníka) :
prvý profilový predmet : fyzika (FYZ)
druhý profilový predmet: anglický jazyk (ANJ)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥 ). (4 − 𝑥 ) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. Maximálny počet bodov
pri tomto kritériu je 108 (max. 54 b za jeden predmet, resp. 27 b za jednu známku z
predmetu).
c) Súčtom bodov za známky z doplnkových predmetov zo základnej školy (2. polrok 8. ročníka
a 1. polrok 9. ročníka) :
prvý doplnkový predmet: chémia (CHE)
druhý doplnkový predmet: prírodoveda, biológia (PRV, BIO)
tretí doplnkový predmet: dejepis (DEJ)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥 ). (4 − 𝑥 ) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Maximálny počet bodov pri tomto kritériu je 108 (max. 36 b za jeden predmet, resp. 18 b za
jednu známku z predmetu).
d) Počtom bodov za prospech. Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku
pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. Maximálny počet bodov pri
tomto kritériu je 15 bodov.
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e) Počtom bodov získaných za každé umiestnenie, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste
v okresnom a krajskom v 8. 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.
V tomto kritériu je možné získať maximálne 100 bodov. Pri postupových súťažiach sa do
celkového počtu započítavajú len body z najvyššej úrovne.
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f) Celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka (matematické, fyzikálne, informatické,
technické) sa započítava do celkového hodnotenia s počtom 100 bodov.
4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené v kódovanej forme na webovom sídle školy
www.spse-po.sk a na verejne prístupnom mieste školy do 29.mája 2020. Riaditeľ školy doručí
uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou do 29.mája 2020.
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 súčet v častiach 3.e) a 3.f).,
c/ dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy (Fyzika),
d/ dosiahol väčší počet bodov z povinného predmetu Matematika
e/ dosiahol 1. až 3. miesto na súťažiach organizovaných SPŠE Prešov pre základné školy (súťaže
sú zverejnené na webe zssutaze.spse-po.sk)
2. Maximálny počet bodov v prijímacom konaní
hodnotenie z povinných predmetov (SJL a MAT)
hodnotenie z profilových predmetov (FYZ a ANJ)
hodnotenie z doplnkových predmetov (CHE, PRV (BIO), DEJ)
hodnotenie prospechu (priemer známok 1)
hodnotenie za olympiády a súťaže
celonárodné a medzinárodné umiestnenia

max. 180 bodov
max. 108 bodov
max. 108 bodov
max. 15 bodov
max. 100 bodov
100 bodov

3. Zápis žiakov na štúdium
Žiaci, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú rozhodnutie riaditeľky školy spolu s formulárom
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. Prijímacia komisia vykoná zápis prijatých
žiakov na základe tohto oznámenia. Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie
deviateho ročníka základnej školy.
Ak žiak neoznámi nástup na štúdium do 4.júna 2020, rozhodnutie o prijatí sa stane
neplatným. Následne riaditeľ školy do 15. júna 2020 vydá 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.

4. Ďalšie informácie
V prípade uchádzača so zdravotným znevýhodnením predloží zákonný zástupca maloletého
uchádzača vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a
vzdelávania najneskôr 31.augusta 2020.
Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške
na vzdelávanie, najneskôr do 31.augusta 2020.
Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle
strednej školy alebo na výveske strednej školy.
Kritéria boli prerokované na pedagogickej rade školy konanej per rollam dňa: 5.5.2020

Ing. Iveta Marcinčinová v. r.
riaditeľka školy
Prešov, 6.5.2020

