Stredná priemyselná škola
Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Kritériá prijímacieho konania na štúdium v školskom roku 2020/2021
Všeobecné ustanovenia

I.

Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia na školský rok 2020/2021 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.
1. Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej SDV) 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.
2. 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 a splnil podmienky
prijímacieho konania.
3. Počet žiakov, ktorých možno prijať určením najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka SŠ Trenčianskym
samosprávnym krajom:
Kód

študijné odbory

počet žiakov

2675 M

ELEKTROTECHNIKA

9

2561 M

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

18

2381 M

STROJÁRSTVO

9

2411 K

MECHANIK NASTAVOVAČ

28

2697 K

MECHANIK ELEKTROTECHNIK

9

2679 K

MECHANIK – MECHATRONIK

7

2413 K

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

10

4. Termíny prijímacieho konania:
 v 1. kole:

od 19. mája 2020 do 29. mája 2020, do 4. júna 2020 doručí zástupca uchádzača
na školu „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“.


v 2. kole:
od 15. júna 2020 do 23. júna 2020 (na nenaplnený počet miest), do 30. júna 2020 doručí

zástupca uchádzača na školu „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na
štúdium“.
5. Pri počte menej ako 4 žiaci sa študijný odbor neotvorí.
6. Zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára
o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne do 31. augusta 2020.
7. Pre každý študijný odbor v školskom systéme aj pre SDV bude zostavené samostatné poradie
uchádzačov podľa časti II.

II.

Kritériá prijímacieho konania

A) Zisk bodov v prijímacom konaní:
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8.
ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
1.1.
Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟓. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
o Slovenský jazyk a literatúra
o Matematika
1.2.
Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟑. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
Škola určila profilové predmety:
o Fyzika
o Informatika
o Technika
1.3.
Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟐. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
Škola určila doplnkové predmety:
o Prvý cudzí jazyk
2.

PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈𝟎; 𝟏𝟎𝟎〉
bodov.
3.1.
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. alebo 9. ročníku v olympiáde zo
SJL, cudzieho jazyka, MAT, FYZ alebo v Pytagoriáde nasledovne:
za každé umiestnenie 10 bodov,

o
o

Za každú účasť v Technickej olympiáde v 8. alebo 9. ročníku získava 10 bodov a ak bol
úspešným riešiteľom súťaže, započíta sa 20 bodov do celkového hodnotenia.
Ak sa žiak umiestnil na 1. – 3. mieste v Súťaži zručnosti, započítava sa 20 bodov, za účasť
v súťaži 10 bodov do celkového hodnotenia.

Za všetky súťaže však maximálne 100 bodov.

3.2.

Športová súťaž alebo športová výkonnosť – nezískavajú sa body

3.3.

Umelecký výkon – nezískavajú sa body

3.4.
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia
nasledovne:
o za každé umiestnenie v 8. alebo 9. ročníku 10 bodov, maximálne však 100 bodov.
3.5.
o

Vlastné kritérium strednej školy
Uchádzačovi, ktorý si podá obidve prihlášky na našu školu, sa pripočítava 100
bodov.

B) Súčet bodov v časti A) je rozhodujúcim kritériom na určenie poradia v každom odbore zvlášť.
C) Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje:
1. zmenená pracovná schopnosť uchádzača, integrovaný žiak alebo žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (prednostné prijatie podľa § 67 ods. 3 školského zákona),
2. vyšší počet bodov získaných v časti A) ods. 3.,
3. vyšší počet bodov získaných v profilových predmetoch v časti A) ods. 1.2.,
4. lepší študijný priemer v ročníkoch 9 až 6.
D) Ak prijatý žiak nenastúpi na základe „Záväzného potvrdenia o nenastúpení na štúdium“, poradie
uchádzačov sa automaticky posúva.

F) Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.
Prerokované v pedagogickej rade 4.5.2020.
V Novom Meste nad Váhom dňa 7.5.2020
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 7. mája 2020
Ing. Peter Brndiar, predseda rady školy

Stredná priemyselná škola
Bzinská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom

032/ 7465111
fax: 032/ 7465123
e-mail: zsps@spsnmnv.sk
www.spsnmnv.sk

