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Kritériá pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 2016/2017 
 

PODMIENKY PRIJATIA, FORMA A OBSAH PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Prijímanie na štúdium sa koná v súlade s týmito zákonmi: Zákon č. 245/2008 Zb. (Školský 

zákon), zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

zákonom NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Na denné štúdium v školskom roku 2016/17 budú uchádzači prijímaní  

podľa nižšie uvedených kritérií. 
 

Prijímacie skúšky budú v dňoch: 

  09.05.2016 (1. termín / I. kolo) 

  12.05.2016 (2. termín / I. kolo) 

A. Žiaci 9. ročníka ZŠ podávajú do 10.4.2016 prihlášku na štúdium riaditeľovi svojej ZŠ,  

na študijné odbory: 

2675 M  Elektrotechnika Plán na prijatie: 116 uchádzačov (4 triedy)  

3918 M Technické lýceum  Plán na prijatie:   60 uchádzačov (2 triedy) 

 

Poznámka: Riaditeľ ZŠ odošle doručené prihlášky na stredné školy. 

 

Kritériá na prijatie sú rovnaké pre obidva študijné odbory. Pre každý študijný odbor   

bude samostatné poradie uchádzačov. 

 

Na štúdium môže byť prijatý len ten uchádzač, ktorý si podá prihlášku na štúdium v niektorom 

z uvedených študijných odborov na SPŠE Košice v stanovenom termíne. 

Pozor! Prihláška sa podáva na každý študijný odbor osobitne. 

 

Zdravotné požiadavky: 

Na denné štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne 

posúdil a potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej 

schopnosti je potrebné doložiť odporúčanie posudkovej komisie spolu s prihláškou.  

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na 

strednú školu žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna integrácia 

neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní, integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako 

ostatní žiaci (nie je uprednostnený v prijímacom konaní). 

B. Prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky: 

o Podanie prihlášky na štúdium v stanovenom termíne. 

o Hodnotenie výsledkov dosiahnutých v testovaní žiakov 9. ročníkov – „Testovanie 9“ 

(T9). Z matematiky a slovenského jazyka (T9) v rozpätí 85% (vrátane) až 100 % 

z každého predmetu. 

o V prípade, ak by počet uchádzačov, ktorí splnili podmienky na prijatie bez prijímacej 

skúšky na študijný odbor 3918 M presiahol plánovaný počet žiakov na prijatie 

(t.j. 60), budú pre tento študijný odbor prijatí len tí uchádzači, ktorí dosiahli 

hodnotenie v testovaní žiakov 9. ročníkov z matematiky a slovenského jazyka v 

rozpätí 90% (vrátane) až 100 % z každého predmetu.  
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C. Prijatie uchádzača s prijímacími skúškami (v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. §64 - §68): 

Uchádzači budú v jednotlivých študijných odboroch usporiadaní podľa dosiahnutého počtu 

bodov za: 

o študijný prospech na ZŠ (6. – 8. ročník = koncoročné hodnotenie z uvedených 

predmetov a 9. ročník = polročné hodnotenie z uvedených predmetov), 

o výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 (T9), 

o výsledky dosiahnuté na prijímacích skúškach, 

o úspechy v olympiádach, 

o Poznámka: uchádzač, ktorý si podá 2 prihlášky na štúdium na SPŠE Košice pre 2 

rôzne študijné odbory (2675 M aj 3918 M) sa môže zúčastniť prijímacích skúšok 

v obidvoch termínoch, pričom mu bude do hodnotenia za jednotlivé predmety SJL 

a MAT započítaný lepší výsledok z prijímacích skúšok bez ohľadu na termín 

vykonania PS. 

 

 

D. Určenie poradia, rovnosť bodov: 

o Uchádzači budú usporiadaní podľa dosiahnutého počtu bodov do poradia tak, že 

poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najvyššie poradové 

číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov. 

o Pre každý študijný odbor bude zostavené samostatné poradie uchádzačov. 

o Presun prihlášky z jedného ŠO na iný je možný len v prípade voľných miest na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

o Pri rovnosti bodov, bude prednostne prijatý žiak, ktorý: 

a. má lepšie celkové hodnotenie na prijímacej skúške z MAT. 

b. má lepšie celkové hodnotenie na prijímacej  skúške zo SJL. 

c. dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 z MAT v 9. ročníku. 

d. dosiahol lepšie celkové hodnotenie v T9 z SJL v 9. ročníku. 

 

                  

E. Pridelenie počtu bodov za študijný prospech na ZŠ: 

Do priemerného prospechu za jednotlivé ročníky započítavame tieto predmety: 

 

6.ročník: Slovenský jazyk, Cudzí jazyk (Rj, Aj ,Nj, Fj, Šj – len jeden cudzí jazyk - vo 

všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom), Dejepis, 

Zemepis, Matematika,  Prírodopis, Fyzika  

 

7.ročník: Slovenský jazyk, Cudzí jazyk (Rj, Aj, Nj, Fj, Šj – len jeden cudzí jazyk - vo 

všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom), Dejepis, 

Zemepis, Matematika, Prírodopis, Fyzika 

 

8.ročník: Slovenský jazyk, Cudzí jazyk (Rj, Aj, Nj, Fj, Šj – len jeden cudzí jazyk - vo 

všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom), Dejepis, 

Zemepis, Matematika,  Prírodopis, Fyzika, Chémia 

 

9.ročník: Slovenský jazyk, Cudzí jazyk (Rj, Aj, Nj, Fj, Šj – len jeden cudzí jazyk - vo 

všetkých ročníkoch rovnaký, s najlepším dosiahnutým študijným výsledkom), Dejepis, 

Zemepis, Matematika,  Prírodopis, Fyzika, Chémia 
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Tabuľka bodov za študijné výsledky na ZŠ: 

 
Priemer 

od 

Priemer  

Do 

Body  

za 9.roč. (1/2 r.) 

Body 

za 8.roč. 

Body 

za 7.roč. 

Body 

za 6.roč. 

1.00 1.10 25 25 25 25 

1.11 1.20 23 23 23 23 

1.21 1.30 21 21 21 21 

1.31 1.40 19 19 19 19 

1.41 1.50 17 17 17 17 

1.51 1.60 15 15 15 15 

1.61 1.70 13 13 13 13 

1.71 1.80 11 11 11 11 

1.81 1.90  9  9  9  9 

1.91 2.00  7  7  7  7 

2.01 2.25  5  5  5  5 

2.26 2.50  3  3  3  3 

2.51 3.00  1  1  1  1 

3.01 3.50  0  0  0  0 

3.51 5.00  0  0  0  0 

 

Spôsob prideľovania bodov v prijímacom konaní: 

1. Počet bodov pridelených za študijné výsledky na ZŠ: 

      4x25 bodov = 100 bodov 

2. Počet bodov za výsledky v testovaní T9: 

za SJL = 50 bodov a za MAT = 50 bodov (spolu 100 bodov) 

3. Počet bodov za výsledky na prijímacích skúškach: 

za SJL =  50 bodov a za MAT = 50 bodov (spolu 100 bodov) 

4. Preferenčné body za olympiády na ZŠ: 20/15/10 bodov za umiestnenie na 1. – 3. 

mieste v okresnom a vyššom kole olympiády z matematiky alebo fyziky (za každé 

umiestnenie). 

 

Pridelenie preferenčných bodov: 

o Preferenčné body budú pridelené po predložení hodnoverného dokladu. Uvedený 

doklad je potrebné predložiť najneskôr do 11. apríla 2016 na SPŠE Košice, 

Komenského 44, do 12.00 hodiny. 

o Preferenčné body budú žiakovi pripočítané k celkovému počtu získaných bodov na 1. – 3. 

mieste v okresnom a vyššom kole olympiády z matematiky a fyziky nasledovne: 

- za prvé miesto      20 bodov 

- za druhé miesto    15 bodov 

- za tretie miesto     10 bodov 

 

F. Uverejnenie výsledkov:  

Priebežný zoznam výsledkov prijímacieho konania bude uverejnený najskôr od 30.4.2014 

na internetovej stránke školy www.spseke.sk v sekcii prijímacie konanie. Tento zoznam 

bude aktualizovaný po prijímacích skúškach a priebežne po zápisoch na štúdium. 

 

G. Zápis na štúdium: 

o  Riaditeľ školy plánuje prijať celkove 176 uchádzačov (116 + 60 žiakov) na 

príslušné študijné odbory. 

o  Termín zápisu bude oznámený prijatým uchádzačom písomne. 

o  Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise v určenom termíne bez písomného 

ospravedlnenia bude mať zrušené rozhodnutie o prijatí (z dôvodu neúčasti na 

zápise). 

http://www.spseke.sk/
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o  Uvoľnené miesto bude ponúknuté v poradí ďalšiemu uchádzačovi v poradí 

podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

Ak sa do študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ SPŠE si vyhradzuje právo 

uvedený študijný odbor neotvoriť, resp. znížiť počet otváraných tried. Prihláseným uchádzačom 

bude následne ponúknutý iný študijný odbor.  

 

Tieto kritéria platné pre školský rok 2016/17 prerokovala a schválila Pedagogická rada školy  

dňa 10.2.2016 a boli s nimi oboznámení členovia Rady školy.          

 

 

V Košiciach 2.3.2016 

 

 

       Ing. Štefan Krištín 

           riaditeľ školy 


