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AKTUALIZOVANÉ KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA
STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY TECHNICKEJ V MARTINE
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
I.

Všeobecné ustanovenia

1. Prijímacie konanie do prvého ročníka denného štvorročného štúdia na SPŠ Martin pre školský rok
2020/2021 sa uskutoční podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle týchto kritérií a
s úpravami podľa platných rozhodnutí MŠVVaŠ zo dňa 29. 4. 2020.
2. V školskom roku 2020/2021 budú otvorené študijné odbory s plánovaným počtom prijatých študentov
(plán výkonov) podľa nasledujúcej tabuľky:

kód
2387 M
2675 M
3918 M
3968 M
2561 M

Študijný odbor
Názov (skratka)
Mechatronika (MET) štvorročné štúdium
Elektrotechnika (ELE) štvorročné štúdium
Technické lýceum (TLY) štvorročné štúdium
Logistika (LOG)) štvorročné štúdium
Informačné a sieťové technológie (IST) štvorročné štúdium

Počet
tried
1
1
1
1
1

študentov

15
16
26
23
28

Profilové
1
predmety
SJL, M
SJL, M
SJL, M
SJL, M
SJL,M

3. Prihlásení žiaci (ďalej len uchádzači) 9. ročníka ZŠ budú vykonávať prijímaciu skúšku v súlade s § 66
a § 150 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a podľa mimoriadnych úprav MŠVVaŠ zo dňa 29. 4. 2020
rozhodujúcich o termínoch, organizácii hodnotení prijímania na vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie
v školskom roku 2019/20. Pri rozhodovaní o prijatí sa bude prihliadať na výsledky žiaka dosiahnuté
počas štúdia na základnej škole, ako aj na to, či je uchádzač úspešným riešiteľom alebo víťazom
predmetových olympiád (§ 67 ods. 5 školského zákona).
4. Uchádzačom budú pridelené body, zohľadňujúce študijné výsledky na ZŠ a aktívne riešenie
predmetových olympiád.
5. Prijímacie konanie do prvého ročníka sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú
školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor alebo na inú strednú školu.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

II.
Kritériá prijímacieho konania
1. Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania môže uchádzač získať: Za prospech na základnej škole
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 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku v kategórii povinných predmetov samostatne
podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4 - x).(4 - x), kde x je známka.
• Slovenský jazyk a literatúra
• Matematika
1.2 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku v kategórii profilových predmetov
samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 - x).(4 - x), kde x je známka.
• Pre odbory ELE, MET, IST a TLY profilový predmet – fyzika.
• Pre odbor LOG profilový predmet – anglický jazyk, respektíve prvý cudzí jazyk.
1.3 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.
1.4 Maximálne 100 bodov získa za umiestnenie alebo úspešné riešenie predmetových olympiád, vo vyššej
ako školskej súťaži v posledných dvoch rokoch štúdia.
1

SJL - slovenský jazyk a literatúra;

M - matematika

2. 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.
3. Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu
umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v príslušnom študijnom odbore.
4. Prihlásení uchádzači, ktorí po zoradení podľa počtu bodov nedosiahnu umiestnenie do počtu
rovnajúcemu sa počtu voľných miest v študijnom odbore, budú neprijatí pre nedostatok miesta.
5. V prípade oznámenia o nenastúpení na SŠ alebo zrušenia oznámeného do dátumu 4. 6. 2020 prijatým
uchádzačom bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok
miesta (bod II./4.). Výber takéhoto uchádzača bude robený na základe podania odvolania voči neprijatiu
pre nedostatok miesta a zoradenia podľa počtu dosiahnutých bodov.
6. Pri rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:
7. znížená pracovná schopnosť (ZPS),
8. získal vyšší počet bodov podľa bodu 2. (ďalšie kritériá - za umiestnenie v predmetovej olympiáde),
9. dosiahol vyšší počet bodov z určeného profilového predmetu školy (bod 1.2).
III.

Záverečné ustanovenia

1. Výsledky prijímacieho konania budú na hlavnom vchode školy ako aj na www stránke školy
00
(www.spsmt.sk) zverejnené najneskôr dňa 29. 5. 2020 do 15 hod.
2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania uchádzača vydá riaditeľ školy najneskôr do 29. 5. 2020.
3. Za zapísaných uchádzačov na štúdium sa budú považovať uchádzači, ktorí do 4. 6. 2020
preukázateľným spôsobom oznámia nástup na SŠ.
4. Neprijatý uchádzač, jeho zákonný zástupca, sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí odvolať
v lehote do piatich dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom riaditeľa SPŠ technickej Martin na Úrad
Žilinského samosprávneho kraja, odbor školstva a športu, ulica Komenského 48, 011 09 Žilina.
5. Prerokované pedagogickou radou a schválené riaditeľom školy dňa 6. mája 2020.

Ing. Dagmar Najšlová
riaditeľka školy, v.r.

