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Študijné odbory: 2675 M Elektrotechnika

2561 M Informačné a sieťové technológie

2563 Q Počítačové systémy

Kritériá pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 2023/2024
Prijímacie konanie na denné štvorročné maturitné štúdium
EDU ID školy:

100014610

Názov školy:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
040 01 Košice

Kontaktný e-mail pre prijímacie konanie: prijimacky@spseke.sk
Prijímacie konanie 2023/2024
V súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok.
Presné dátumy konania prijímacích skúšok v 1. a 2. termíne stanoví škola na základe skutočného
počtu prihlásených uchádzačov a zverejní ich na stránke školy www.spseke.sk do 31.3.2023.
Spôsob vykonania prijímacích skúšok:
Prezenčne – písomnou formou (SJL = 60 minút, MAT = 60 minút)
Prijímacie konanie na štúdium
sa koná v súlade s §62 až §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z., zákonom č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, §29 a §31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a doplnkov.
V súvislosti s prijímacím konaním preferuje škola komunikáciu so zákonným zástupcom uchádzača
prostredníctvom edupage alebo e-mailu na adrese: prijimacky@spseke.sk
Zdravotné požiadavky na uchádzača
Na základe účinnosti novely školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu
prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 a usmernenia ministra školstva, zákonný zástupca
maloletého uchádzača nepredkladá strednej škole na študijné odbory 2561M a 2675M potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor.
Zdravotné požiadavky - uchádzači so ŠVVP, ZPS a ZZ
Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá:
• správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie
nie staršiu ako dva roky
Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá:
• potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá:
• vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti
študovať zvolený odbor vzdelávania
V prípade, ak uchádzač so ŠVVP požaduje úpravu času počas písomných prijímacích skúšok, zákonný
zástupca uchádzača doručí škole spolu s prihláškou aj písomnú žiadosť o takúto úpravu. K tejto žiadosti
je potrebné priložiť správu z diagnostického vyšetrenia, resp. vyššie uvedené potvrdenie o ZPS alebo ZZ.
Obsah prijímacej skúšky u uchádzačov so ŠVVP, ZPS alebo ZZ bude rovnaký ako u ostatných uchádzačov,
avšak týmto uchádzačom bude upravený (predĺžený) čas na vypracovanie písomnej prijímacej skúšky.
Určenie najvyššieho počtu prijímaných žiakov
Najvyšší počet žiakov stredných škôl prvých ročníkov v územnej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pre školský rok 2023/2024 bude schválený do 31.1.2023 ministerstvom
školstva SR. Schválené počty prijímaných žiakov v jednotlivých študijných odboroch zverejní škola
na svojej webovej stránke www.spseke.sk v samostatnom dokumente.
SPŠ elektrotechnická Košice:
2561 M Informačné a sieťové technológie
2675 M Elektrotechnika
A: Podávanie prihlášok na štúdium
Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným
zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory
vzdelávania do termínu, ktoré pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR.
Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa
záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností a nadania (len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré
vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (len „talentové odbory“).
Prihlášku možno podať elektronicky (zadáva sa v edupage) bez elektronického podpisu občianskym
preukazom alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi
oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa
zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto
skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. Listinnú podobu prihlášky je potrebné
doručiť poštou na adresu* strednej školy. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.
*adresa školy: SPŠ elektrotechnická
Komenského 44
040 01 Košice
Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy
cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača sa môže prostredníctvom jednej prihlášky prihlásiť
na dva rôzne študijné odbory na tej istej strednej škole:
• 2561 M Informačné a sieťové technológie (denné maturitné štúdium)
• 2675 M Elektrotechnika (denné maturitné štúdium)
Kritériá na prijatie sú rovnaké pre obidva študijné odbory. Pre každý študijný odbor bude zostavené
samostatné poradie uchádzačov.
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A: Podávanie prihlášok na štúdium – doplnenie údajov
Riaditeľ školy v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 2.2.2022 v kritériách na prijatie uchádzačov na
štúdium v študijných odboroch 2561M informačné a sieťové technológie a 2675 M elektrotechnika
rozhodol, že ak bude žiak základnej školy (ZŠ) v niektorom klasifikovanom predmete, ktorý sa
zohľadňuje v prijímacom konaní hodnotený slovne, riaditeľ strednej školy vyžiada z príslušnej ZŠ
systém prevodu slovného hodnotenia na známky.
V prípade, ak ZŠ neposkytne spôsob prevodu slovného hodnotenia na známku do konca marca
príslušného roka, použije sa v prijímacom konaní známka v danom predmete z najbližšieho
predchádzajúceho klasifikačného obdobia.
Ak majú uchádzači vo vyučovacom predmete na vysvedčení uvedené „absolvoval“, „aktívne absolvoval,
alebo „neabsolvoval“ tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerného stupňa
klasifikácie z vyučovacích predmetov.
B: Kritériá na prijatie uchádzača – pridelenie bodov
Podmienky na prijatie bez absolvovania prijímacej skúšky
Vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých školských rokoch bolo možné hodnotiť žiakov základných
škôl okrem známky aj slovným hodnotením, budú v prijímacom konaní prideľované body len za
hodnotenie známkou z predmetov za I. polrok v 9. ročníku.
Riaditeľ školy stanovuje podmienky pre prijatie uchádzača bez absolvovania prijímacej skúšky v
zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, §65,ods. 5 takto:
Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom
vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho
programu úplného stredného odborného vzdelania, získa takýto uchádzač maximálny počet
bodov za prijímaciu skúšku, t.j. 100 + 100 bodov (spolu 200 bodov).
Takýto uchádzač nebude konať prijímaciu skúšku a do bodového hodnotenia sa mu započíta 200 bodov
za prijímaciu skúšku.
B1: Pridelenie bodov za prijímacie skúšky
Počet bodov za výsledky na prijímacích skúškach: za SJL = 100 bodov a za MAT = 100 bodov
Spolu max. 200 bodov za obidva predmety.
Minimálny počet bodov za prijímaciu skúšku je stanovený na 20 bodov z každého predmetu na
prijímacích skúškach (body za SJL a MAT). Ak uchádzač nedosiahne v niektorom z predmetov na
prijímacej skúške 20 a viac bodov, potom túto skúšku nevykonal úspešne a nebude môcť byť prijatý
na štúdium.
Skratky: SJL = Slovenský jazyk a literatúra, MAT = matematika
B2: Body za vybrané predmety
Za prospech vo vybraných predmetoch na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa
známok z klasifikácie za I. polrok v 9. ročníku, okrem známok 4 (dostatočný) a 5 (nedostatočný).
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne nasledovne:
Stupeň hodnotenia (známka) z predmetu: 1 = 25 preferenčných bodov
2 = 15 preferenčných bodov
3 = 5 preferenčných bodov
Hodnotené (vybrané) predmety:
Slovenský jazyk a literatúra (za I. polrok v 9. ročníku)
Matematika
(za I. polrok v 9. ročníku)
Fyzika
(za I. polrok v 9. ročníku)
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Cudzí jazyk

(za I. polrok v 9. ročníku) - body budú pridelené len za jeden cudzí jazyk s
lepšími dosiahnutými študijnými výsledkami
Spolu max. 100 bodov za vybrané predmety.
B3: Body za predmetové olympiády
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až
5. mieste v okresnom, krajskom, alebo celonárodnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde
z matematiky, fyziky alebo v technickej olympiáde:
1. miesto = 50 bodov
2. miesto = 40 bodov
3. miesto = 30 bodov
4. miesto = 20 bodov
5. miesto = 10 bodov
Body sa prideľujú len raz a to za najvyššie umiestnenie v ktorejkoľvek z uvedených olympiád. Body
v tejto časti (B3) budú pridelené len po predložení hodnoverného dokladu (diplomu, alebo potvrdenia
zo ZŠ) spolu s prihláškou na štúdium.
B: Kritériá na prijatie uchádzača – maximálne počty bodov:
B1: Prijatie bez absolvovania prijímacej skúšky, resp. body za prijímaciu skúšku:
• počet bodov = 200 bodov
B2: Body za vybrané predmety
• 1 polrok x 4 predmety x 25 bodov = 100 bodov
B3: Body za predmetové olympiády
• 1 umiestnenie x 50 bodov = 50 bodov
Maximálny celkový počet bodov v prijímacom konaní = 350 bodov.
C: Určenie poradia
Uchádzači budú zoradení podľa dosiahnutého počtu bodov do poradia tak, že poradové číslo
1 získa uchádzač s najvyšším počtom pridelených bodov a najvyššie poradové číslo dostane uchádzač
s najnižším počtom získaných bodov. Body budú pridelené podľa Kritérií na prijatie uchádzača –
pridelenie bodov, uvedené v bodoch B1 až B3.
Pre každý študijný odbor bude zostavené samostatné poradie uchádzačov.
D: Poradie pri rovnosti počtu bodov
Pri rovnosti bodov, bude prednostne prijatý žiak, ktorý:
• 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 uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej
komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
• dosiahol väčší počet bodov na prijímacej skúške – bod č. B1.
• dosiahol väčší počet bodov z vybraných predmetov – bod č. B2.
• dosiahol väčší počet percent v testovaní T9 z matematiky
• dosiahol väčší počet percent v testovaní T9 zo slovenského jazyka a literatúry
E: Zverejnenie výsledkov a potvrdenie záujmu o štúdium
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
v termíne, ktoré pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR na webovom sídle strednej školy
www.spseke.sk a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí / neprijatí.
Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém školy,
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odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je
do termínu, ktoré pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR.
Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
E: Zverejnenie výsledkov a potvrdenie záujmu o štúdium
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na
štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole do termínu, ktoré pre
príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR.
Termín na odoslanie potvrdenia o nastúpení na štúdium na strednej škole je do termínu, ktoré pre
príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR. Je to termín podania na poštovú prepravu. Za včas doručené
potvrdenie o nastúpení na štúdium sa považuje potvrdenie, ktoré bolo najneskôr do stanoveného termínu
zákonným zástupcom podané na poštovú prepravu. V prípade, že je potvrdenie o nastúpení na štúdium
odosielané v zoskenovanej podobe (riadne podpísané!) prostredníctvom emailovej komunikácie, včas
podané potvrdenie o nastúpení na štúdium musí byť emailom odoslané do stanoveného termínu.
Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné podať aj osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na
preberanie administratívnych podaní (sekretariát riaditeľa školy).
Potvrdenie sa môže doručiť cez informačný systém (napr. edupage), odoslaním naskenovaného a
podpísaného tlačiva e-mailom na prijimacky@spseke.sk, poštou na adresu strednej školy alebo do
elektronickej schránky strednej školy.
Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je
uvedený na stránke školy www.spseke.sk
F: Záverečné ustanovenia:
Tieto Kritériá na prijatie platia pre uchádzačov o štúdium, ktorí v školskom roku 2021/2022
ukončia 9. ročník základnej školy na Slovensku a sú rovnaké aj pre uchádzačov, ktorí sa
prihlásia na štúdium zo základných škôl v zahraničí.
V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle (nedoručí) v zmysle usmernenia ministra
školstva, vedy, výskumu a športu potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka
na štúdium na strednú školu do termínu, ktoré pre príslušný školský rok určí MŠVVaŠ SR, riaditeľ
školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods.
(4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) v platnom znení.
Ak sa do príslušného študijného odboru nezapíše plánovaný počet žiakov, riaditeľ SPŠE Košice si
vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť, resp. znížiť počet otváraných tried.
Riaditeľ strednej školy do 6. júna 2023 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle strednej školy www.spseke.sk.
Kritériá boli vypracované v súlade s § 68 ods. 1 a § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z.
z. a podľa Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k prijímaciemu konaniu na
stredné školy na školský rok 2023/2024 a boli prerokované a schválené na Pedagogickej rade SPŠE
Košice dňa 9.2.2022.
Ing. Štefan K r i š t í n
riaditeľ školy
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