
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42  Bardejov 

 
K  R  I  T  É  R  I  Á 

 

na prijímanie  uchádzačov do  1. ročníka 

študijných odborov  na  SPŠT v Bardejove 

pre školský rok 2020/2021 
Prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium sa bude riadiť v zmysle 

zákona č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov a v zmysle rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnote-

ní prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom 

roku 2019/2020. 

Na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na SPŠT pre školský rok 2020/2021 sa stanovujú 

tieto kritériá: 

 

I. ŠTUDIJNÉ ODBORY 
 

V školskom roku 2020/2021 sa na SPŠT v Bardejove otvoria tieto študijné odbory: 

 
Študijný odbor (názov) Číslo študij. 

odboru 

Plánovaný 

počet žiakov 

technika a prevádzka dopravy  3765 M 12 

staviteľstvo 3650 M 26 

elektrotechnika 2675 M 26 

informačné a sieťové technológie 2561 M 42 

SPOLU 4 triedy: 106 

 

II. KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
Do všetkých uvedených študijných odborov sa budú uchádzači prijímať na základe Kritérií 

prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy vydaných MŠVVaŠ 

SR dňa 29. apríla 2020. 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoroč-

nej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedosta-

točný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne takto: 

Predmet Známka Body Známka Body Známka Body Známka Body 

Slovenský jazyk a literatúra 1 45 2 34 3 23 4 12 

Matematika 1 45 2 34 3 23 4 12 

 

Maximálny počet bodov za dva povinné predmety je 180. 

 

1.2. Profilové predmety 

SPŠT si určila ako profilové predmety fyziku a informatiku. 



Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne takto: 

Predmet Známka Body Známka Body Známka Body Známka Body 

Fyzika 1 27 2 21 3 15 4 9 

Informatika 1 27 2 21 3 15 4 9 

 

Maximálny počet bodov za dva profilové predmety je 81 (informatika je len v 8. ročníku). 

 

1.3. Doplnkový predmet 

SPŠT si určila ako doplnkový predmet cudzí jazyk s najlepšou známkou. 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne takto: 

Predmet Známka Body Známka Body Známka Body Známka Body 

Cudzí jazyk 1 18 2 14 3 10 4 6 

 

Maximálny počet bodov za doplnkový predmet je 36. 

Celkový maximálny počet bodov za študijné výsledky je 297 bodov. 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkové-

ho hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

Maximálny počet bodov za prospech je 15. 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne takto: 

3.1. 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 olympiá-

de zo SJL, MAT, FYZ, CUJ, technickej olympiáde (TEO) a Pytagoriáde (PYT). 

Predmet SJL MAT FYZ CUJ TEO PYT 

Body 2 2 2 1 1 1 

Maximálny počet bodov za predmetové olympiády je 18 bodov. 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenie 

Za celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka škola započíta do celkového hodnotenia 5 

bodov za 8. ročník a 5 bodov za 9. ročník. 

Maximálny počet bodov za celonárodné a medzinárodné umiestnenia je 10 bodov. 

3.3. Jedno vlastné kritérium strednej školy 

SPŠT započítava do celkového hodnotenia umiestnenie v súťaži zameranej na IKT 5 bodov za 

8. ročník a 5 bodov za 9. ročník.  

Maximálny počet bodov za vlastné kritérium je 10 bodov. 

Celkový maximálny počet bodov za ďalšie kritériá je 38 bodov. 

CELKOVÝ MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA VŠETKY KRITÉRIÁ JE 350 BODOV. 



Žiak úspešne splnil kritériá prijímacieho konania na prijatie, ak získal aspoň 90 bodov 
z celkového počtu bodov.   

 

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOV-

NÉ KRITÉRIÁ: 

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 uchá-

dzač, ktorý  

a/ má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

5. TERMÍNY A ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA 

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

výsledkov prijímacieho konania. 

Na základe výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy zverejní do 29. mája 2020 zoznam 

uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijíma-

cieho konania. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poš-

tou. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej ško-

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

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

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

škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) odoslaním naskenovaného tla-

čiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

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. 

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledu-

júcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí po-

dali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webo-

vom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

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. 

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

nej 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 na štúdium. 

Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných práv-

nych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa 6. mája 2020.  

Bardejov  6. mája 2020                                                                 Ing. Jaroslav Bujda 

                    riaditeľ SPŠT 


