Kritériá na prijatie uchádzača na štúdium
v školskom roku 2017/2018

Podmienky prijímacieho konania na základe zákona Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon).
Počet žiakov, ktorí sa môžu prijať do 1. ročníka:
na študijný odbor 2675 M
elektrotechnika - zameranie na počítačové systémy,
telekomunikačné a počítačové siete a telekomunikácie
- 3 triedy
na študijný odbor 3917 M 03
technické a informatické služby v elektrotechnike – zameranie
na informačné technológie, obchod a podnikanie
- 1 trieda
Predpokladaný počet prijatých žiakov na triedu - 25
Termín: dňa 9. mája a 11. mája 2017
v budove SPŠE, Brezová ul. 2 o 8,00 hodine.

1. Prijatie žiakov bez prijímacej skúšky:
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len žiaci v zmysle § 65 ods. 4 školského zákona a preto platí:
Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho
ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
2. Predmety prijímacej skúšky:
Študijný odbor 2675 M elektrotechnika
prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou
- zo slovenského jazyka a literatúry
(60 minút)
- z matematiky
(60 minút)

Študijný odbor 3917 M 03 TIS v elektrotechnike
prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou
- zo slovenského jazyka a literatúry
(60 minút)
- z matematiky
(60 minút)
3. Kritéria na prijatie uchádzačov.
V zmysle § 65 Národnej rady SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
stanovuje riaditeľ školy tieto kritéria:
a) celkový počet bodov, ktorý uchádzač môže získať je 800.
b) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry
maximálne 100 bodov
prijímacia skúška z matematiky
maximálne 100 bodov
c) za študijné výsledky zo ZŠ môže uchádzač získať maximálne 200 bodov, 100 bodov za
študijný priemer z vyučovacích predmetov podľa pretlače na prihláške na štúdium (okrem
správania) v druhom polroku 8. ročníka ZŠ, 100 bodov za študijný priemer z vyučovacích
predmetov podľa predtlače na prihláške na štúdium (okrem správania) v prvom polroku 9.
ročníka. viď nasledujúca tabuľka
Priemerný
prospech
1,00
1,01-1,10
1,11-1,20
1,21-1,30
1,31-1,40
1,41-1,50
1,51-1,60

Body
100
95
90
85
80
75
70

Priemerný
prospech
1,61-1,70
1,71-1,80
1,81-1,90
1,91-2,00
2,01-2,10
2,11-2,20
2,21-2,30

Body
65
60
55
50
45
40
35

Priemerný
prospech
2,31-2,40
2,41-2,50
2,51-2,60
2,61-2,70
2,71-2,80
2,81-2,90
2,91-3,00

Body
30
25
20
15
10
5
0

d) Za testovanie 9 môže uchádzač získať maximálne 200 bodov. Za výsledky v predmete
slovenský jazyk a literatúra maximálne 100 bodov a za výsledky v predmete matematika
maximálne 100 bodov. Počet pridelených bodov bude zhodný s počtom získaných percent
v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Získané percentá budú
zaokrúhlené na celé čísla podľa matematických pravidiel.

e) Za reprezentáciu SR, účasť na olympiádach a súťažiach, prácu v záujmových útvaroch
SPŠE Piešťany môže uchádzač získať spolu maximálne 100 bodov.
uchádzačovi bude pridelených 20 bodov.
 za každé umiestnenie na prvom až treťom mieste v okresnom alebo vyššom kole olympiád
a súťaží z predmetov slovenský jazyka literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika,
programovanie,
 za každé umiestnenie na prvom až treťom mieste v okresnom alebo vyššom kole
technických súťaží organizovaných zriaďovateľmi ZŠ, Okresným úradom alebo
odbornými stavovskými organizáciami,
 za 1 až 3 miesto v krajských, republikových alebo medzinárodných športových súťažiach,
 za prácu v záujmových útvaroch SPŠE Piešťany.
f) Prihláška na prvý termín- uchádzač získa 100 bodov

Na základe počtu bodov získaných podľa stanovených kritérií sa vytvorí poradovník, kde na prvých
miestach budú uchádzači, prijatí bez prijímacej skúšky a z ďalších uchádzačov v študijnom odbore
3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike a v študijnom odbore 2675 M
elektrotechnika v ďalšom poradí.
V prípade rovnosti bodov na posledných miestach budú prednostne prijatí uchádzači:
a) uchádzači ZPS
b) siroty alebo žiaci z detských domovov
c) lepší priemerný prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a fyzika
v druhom polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka
d) uchádzači s lepším celkovým výsledkom z Monitoru MAT a SJL spolu
e) uchádzači s lepším celkovým výsledkom z Monitoru z MAT
v uvedenom poradí.
Ak vzniknú po zápise prijatých žiakov voľné miesta, bude sa pri prijímaní ďalších uchádzačov
pokračovať v poradovníku a prijatí budú žiaci, ktorých zákonný zástupca podá v zákonnej lehote
odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.
Informácie pre zákonných zástupcov a výchovných poradcov
Výsledky budú zverejnené na vstupných dverách školy a na internetovej stránke školy.
Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona osobné údaje /meno a priezvisko/ nahradené
kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený. Predbežné poradie /trvalé bude až po zápise/ uchádzačov
bude zverejnené na dverách do hlavnej budovy školy a na internetovej stránke školy
www.spsepn.edu.sk najskôr 12.5.2017 o 18:00 hod.
Zapísaný uchádzač sa stáva žiakom prvého ročníka štúdia na SPŠE v školskom roku 2017/2018 ak
úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, čo preukáže na začiatku školského roka triednemu učiteľovi
originálom príslušného koncoročného vysvedčenia.
Pre zjednodušenie komunikácie zo zákonnými zástupcami uchádzačov dôrazne žiadame na
prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.
Rozhodnutie o prijatí na štúdium sa v prípade nezapísania žiaka stáva neplatným.
Pri zápise na štúdium si prijatý uchádzač zvolí povinne voliteľné predmety z nasledovných variant :
1. druhý cudzí jazyk

alebo

2. telesná a športová výchova a fyzika

Schválené pedagogickou radou: 23.03.2017
Schválené radou školy: 24.03.2017

Mgr. Jozef Kolník
riad. školy
V Piešťanoch dňa 24.03.2017

