Stredná priemyselná škola
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Kritériá prijímacieho konania na štúdium v školskom roku 2017/2018
Všeobecné ustanovenia

I.

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia na školský rok 2017/2018 prebieha
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 v súlade so 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, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným počtom tried
Trenčianskym samosprávnym krajom.
2. Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa §17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické
vyučovanie a s ktorým má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
POTVRDENIE a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium.
3. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom
inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore (preukáže potvrdením
na prihláške) a splnil podmienky prijímacieho konania.
4. Počet žiakov, ktorých možno prijať:
4-ročné štúdium
Kód
2675 M
2561 M

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

2381 M

STROJÁRSTVO

3917 M 02

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY - V
STROJÁRSTVE

2411 K

MECHANIK NASTAVOVAČ

2697 K

MECHANIK ELEKTROTECHNIK

2679 K
2411 K
2413 K
2679 K

5.

študijné odbory
ELEKTROTECHNIKA

počet tried
1

1

min. 17, max. 31

min. 17, max. 31

min. 17, max. 31 na
triedu,

MECHANIK MECHATRONIK
MECHANIK NASTAVOVAČ – systém duálneho
vzdelávania
MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ – systém
duálneho vzdelávania
MECHANIK MECHATRONIK – systém duálneho
vzdelávania

počet žiakov

3

v systéme duálneho
vzdelávania
podľa požiadaviek
firiem

Žiak koná prijímaciu skúšku podľa časti II., ods. 1.f). Ak žiak v celoslovenskom testovaní
žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom z predmetov SJL a MAT
úspešnosť najmenej 90%, nekoná prijímaciu skúšku.

6. Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené samostatne podľa kritérií pre
klasické štúdium a s ohľadom na požiadavky firiem. O umiestnení uchádzača vo firme
rozhoduje firma. Zoznam zamestnávateľov - firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a
s ktorými má SPŠ Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní:
 Askoll Slovakia s.r.o., Potvorice,
 Branson Ultrasonics, a.s., Nové Mesto nad Váhom,
 Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Kočovce,
 Manz Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom,
 Vacuumschmelze s.r.o., Horná Streda,
 Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom.
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7. Termíny prijímacieho konania:
v 1. kole 9. 5. 2017 (utorok) a 11. 5. 2017 (štvrtok),
v 2. kole

20. 6. 2017 (utorok).

8. Zmenu pôvodne zvoleného študijného alebo učebného odboru alebo presun prihlášky z inej školy
môže vykonať zákonný zástupca uchádzača na základe žiadosti do 21.4.2017.
9. Ak sa niektorý odbor, na ktorý sa uchádzač hlási, nebude môcť otvoriť pre nedostatok záujemcov,
bude uchádzačovi ponúknutá možnosť prijatia na odbor, v ktorom je voľné miesto.
10. V prípade, že zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou
pracovnou schopnosťou bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej
školy individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom žiaka
nasledovné doklady:
 písomnú žiadosť o individuálny študijný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej
školy pre školský rok 2017/2018,
 individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol
vzdelávaný na ZŠ,
 aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača
o štúdium.
Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri
prijímacej skúške.
11. Pre každý študijný a učebný odbor bude zostavené samostatné poradie uchádzačov podľa časti II.
ods. 1. Zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť
pre ostatných uchádzačov.

II.

Kritériá prijímacieho konania

1. Zostavenie poradia uchádzačov
Uchádzač získava body za:
a) študijné priemery v 6. – 8. ročníku na konci školského roka a v 9. ročníku v 1. polroku (študijný
priemer sa počíta z predmetov SJL, CUJ, DEJ, Geografia, MAT, Prírodoveda, FYZ, CHE).
Maximálny počet za študijné priemery je 80 bodov, v každom ročníku za priemer:
1,00 – 20 bodov,
do 2,75 – 3 body,
do 1,50 – 15 bodov,
do 3,00 – 1 bod,
do 2,00 – 10 bodov,
horší priemer ako 3,00 – 0 bodov.
do 2,50 – 5 bodov,

b) celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9.
Maximálny počet za testovanie žiakov 9. ročníka je 60 bodov – v každom testovanom predmete max. 30
bodov (tj. zo SJL max. 30 bodov a z MAT max. 30 bodov), podľa úspešnosti:
100% - 90% 30 bodov
59,9% - 50% 10 bodov
89,9% - 80% 25 bodov
49,9,% - 40 % 5 bodov
79,9% - 70% 20 bodov
39,9% - 30% 1 bod
69,9 % - 60 % 15 bodov
menej %
0 bodov.
Ak žiak nebol z objektívnych príčin testovaný (napr. zahraniční žiaci), zo SJL a MAT za každú známku výborný (1) v 9.
a 8. ročníku získa 15 bodov, za každú známku chválitebný (2) - 10 bodov a za každú známku dobrý (3) - 5 bodov.
Spolu môže získať max. 60 bodov.

c) súťaže a olympiády za obdobie 6.- 9. ročník ZŠ:
účasť v celoštátnom kole (okrem súťaže KLOKAN a korešpondenčnej súťaže)
umiestnenie do 3. miesta v SÚŤAŽI ZRUČNOSTI organizovanej SPŠ
umiestnenie do 10. miesta v SÚŤAŽI ZRUČNOSTI organizovanej SPŠ
účasť v SÚŤAŽI ZRUČNOSTI organizovanej SPŠ
účasť v okresnom kole, účasť v súťaži KLOKAN, v korešpondenčnej súťaži
umiestnenie do 3. miesta v krajskom kole
umiestnenie do 3. miesta v okresnom kole alebo účasť v krajskom kole
športové výsledky v krajskom kole alebo vyššom kole v kolektívnych športoch
športové výsledky v okresnom kole alebo vyššom kole v individuálnych športoch

10 bodov
10 bodov
5 bodov
2 body
3 body
7 bodov
5 bodov
2 body
2 body.

Účasť a umiestnenie musí uchádzač preukázať hodnoverným dokladom. Doklad je braný do úvahy,
ak je doručený do 21. apríla 2017.
d) každú zníženú známku zo správania v sledovanom období sa odpočíta 5 bodov.
e) BONUS: Uchádzačom, ktorí si podajú obidve prihlášky na našu školu, pripočítame 20 bodov v
každom prihlásenom odbore.

Uchádzači s 2 prihláškami na študijné odbory sa môžu zúčastniť prijímacích skúšok v obidvoch
termínoch, pričom im bude do hodnotenia za jednotlivé predmety SJL a MAT započítaný lepší
výsledok z prijímacích skúšok bez ohľadu na termín vykonania prijímacej skúšky.
f) vykonanie prijímacej skúšky: Uchádzač, ktorý nespĺňa kritériá prijatia bez prijímacej skúšky,
vykoná písomnú skúšku z profilových predmetov - SJL a MAT v termíne prijímacej skúšky,
ktorý je uvedený v prihláške (t.j. 9. mája alebo 11. mája 2017). V každom z profilových predmetov
môže dosiahnuť maximálne 30 bodov, t. j. zo SJL a z MAT spolu 60 bodov. Predpokladom
úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie aspoň 6 bodov v každom predmete.
2. Súčet bodov v bode 1. ods. a) – f) je rozhodujúcim kritériom na určenie poradia zvlášť pre
každý odbor. Uchádzači, ktorí sa podrobia prijímacím skúškam, budú zaradení v poradí až po
uchádzačoch, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacích skúšok.
3. Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
a) zmenená pracovná schopnosť uchádzača, integrovaný žiak alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (prednostné prijatie podľa § 67, odst. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon v platnom znení),
b) vyšší súčet bodov získaných na prijímacích skúškach spolu zo SJL a MAT,
c) vyšší počet bodov získaných na prijímacích skúškach z MAT,
d) vyšší súčet bodov z testovania v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ,
e) vyšší počet bodov z testovania v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z MAT,
f) lepšia známka z MAT, SJL, fyziky, cudzieho jazyka (jazyka, ktorý sa vyučuje vo všetkých
sledovaných ročníkoch) **)
g) lepší študijný priemer po ročníkoch **)
h) lepšie hodnotenie správania **)
**) Porovnávanie poradia uchádzačov podľa bodov f) až h) sa robí postupne počnúc 9. ročníkom až po 6. ročník.
7. Poradie, v ktorom sú uchádzači prijatí a neuplatnia si nárok na prijatie do termínu stanoveného
riaditeľom školy na zápis, sa automaticky posúva. Uchádzačovi, ktorý skončil v poradí na mieste,
ktoré prevyšuje stanovený počet prijatých žiakov v danom odbore, škola ponúkne možnosť prijatia
na iný odbor, v ktorom je voľné miesto.

8. Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.
Prerokované v pedagogickej rade.
V Novom Meste nad Váhom dňa 21. februára 2017
Mgr. Peter Rebro, riaditeľ školy
Vyjadrenie Rady školy pri SPŠ:
Rada školy s ú h l a s í s uvedenými kritériami.
V Novom Meste nad Váhom dňa 21. marca 2017
Ing. Peter Brndiar, predseda rady školy
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