Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

zriaďovateľ

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ
pre školský rok 2018/2019
Riaditeľka Spojenej školy Tvrdošín v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom
č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
neskorších predpisov zverejňuje podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka:
Študijný odbor

2675 M elektrotechnika

Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Počet tried
Počet žiakov

4 – ročné štúdium
denná
1 trieda
20

Študijný odbor

3918 M technické lýceum

Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Počet tried
Počet žiakov

4 – ročné štúdium
denná
2 triedy
40

Študijný odbor

2387 M mechatronika

Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Počet tried
Počet žiakov

4 – ročné štúdium
denná
1 trieda
24

Študijný odbor

2561 M informačné a sieťové technológie

Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Počet tried
Počet žiakov

4 – ročné štúdium
denná
1 trieda
24

1

Termíny prijímacích skúšok
1. kolo

1. termín
2. termín

14. máj 2018
17. máj 2018
19. jún 2018

2. kolo

Obsah prijímacej skúšky
Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov:
1. Predmet prijímacej skúšky
Forma
Čas skúšky
Maximálny počet získaných bodov

matematika
písomná
60 minút
25

2. Predmet prijímacej skúšky
Forma
Čas skúšky
Maximálny počet získaných bodov

slovenský jazyk a literatúry
písomná
60 minút
25

Obsah prijímacích skúšok je v súlade s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu pre základné
školy.

Podmienky prijatia uchádzačov
A. Prijímanie bez prijímacej skúšky
1. Do 1. ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý
nie je žiakom inej strednej školy.
2. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
základnej školy (Testovanie 9) dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %.
3. Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred
termínom prijímacích skúšok.
B. Prijímanie na základe výsledkov prijímacích skúšok
1. Do 1. ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý
nie je žiakom inej strednej školy.
2. Do 1. ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môže byť prijatý aj uchádzač so
zdravotným znevýhodnením. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením musí mať na prihláške
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor, alebo správu
z psychologického či špeciálno-pedagogického vyšetrenia. Na základe uvedených skutočností
môže mať uchádzač prijímaciu skúšku upravenú.
3. Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak spolu za obida predmety získal minimálne
15 bodov, ak získal menej ako 15 bodov uchádzač prijímaciu skúšku vykonal neúspešne.
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4. Postup hodnotenia úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní a stanovenie poradia úspešnosti.
Žiak získava body za:
4.1 Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (SJL a MAT). Prijímacie skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo
ohodnotené. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet maximálne 25 bodov, spolu
za prijímacie skúšky 50 bodov.
Predmet SJL – bodovanie: 25 úloh každá za 1 bod
Predmet MAT – bodovanie: 10 úloh každá za 2 body, 5 úloh každá za 1 bod.
4.2 Dosiahnuté študijné výsledky na konci 6., 7., 8., a prvého polroka 9. ročníka základnej školy.
Z dosiahnutých študijných výsledkov sa vypočíta priemerný prospech, za ktorý budú
uchádzačovi pridelené body (maximálne 30 bodov) nasledovne:

priemer
do:

body

priemer
do:

body

priemer
do:

body

priemer
do:

body

1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80

30
29
28
27
26
25
24
23

1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60

22
21
20
19
18
17
16
15

2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40

14
13
12
11
10
9
8
7

3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
nad 4,01
-

6
5
4
3
2
1
0
-

Do priemerného prospechu sa započítava hodnotenie z predmetov: vyučovací jazyk, dejepis,
vlastiveda, geografia, matematika, prírodoveda, biológia, fyzika, chémia, cudzí jazyk a druhý
cudzí jazyk.
4.3 Dosiahnuté výsledky na celoplošnom testovaní deviatakov „Testovanie 9“. Body budú
pridelené nasledovne:
% úspešnosti
100-91
90-81
80-71
70-61
60-51

počet bodov

% úspešnosti

počet bodov

10
9
8
7
6

50-41
40-31
30-21
20-11
10-1

5
4
3
2
1

4.4 Za úspešné umiestnenie v celoštátnom a krajskom kole jazykových a matematických súťaží

a súťaží, ktoré súvisia so študijným odborom, budú uchádzačovi pridelené body (maximálne
10 bodov) za 1. až 3. miesto podľa tabuľky.
Celoštátne kolo
1. miesto
3
2. miesto
2
3. miesto
1

Krajské kolo
1. miesto
3
2. miesto
2
3. miesto
1
3

Úspešnosť v súťažiach musí uchádzač preukázať kópiou získaného diplomu, ktorú zašle spolu
s prihláškou na strednú školu. Body za súťaže budú udelené a priznané uchádzačovi za umiestnenie
v 6., 7., 8., a 9. ročníku základnej školy.
5. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky
v tomto poradí:
a) má zníženú pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.,
b) získal lepší súčet bodov získaných na prijímacích skúškach,
c) získal lepšie bodové hodnotenie na prijímacej skúške z predmetu matematika,
d) získal lepšie bodové hodnotenie na prijímacej skúške z predmetu slovenský jazyk a
literatúra,
e) získal lepší súčet bodov získaných za priemer zo základnej školy,
f) dosiahol lepší výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov T9 z matematiky,
g) dosiahol lepší výsledok v celoslovenskom testovaní žiakov T9 zo slovenského jazyka
a literatúry.
Celkový maximálny počet bodov, ktorý uchádzač môže získať je 110 bodov.

Neúčasť na prijímacích skúškach
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v určenom
termíne, riaditeľka školy určí náhradný termín. Dôvod neprítomnosti na prijímacej skúške oznámi
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 66 ods. 9 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom prípade
rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Výsledky prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 17. mája 2018 na výveske školy a na
internetovej stránke: http://www.sstv.sk. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú
osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi
pridelený a uvedený v pozvánke na prijímacie konanie.

Informácie pre zákonných zástupcov
1.Zákonnému zástupcovi uchádzača, ktorý bude prijatý na štúdium, bude včas oznámený termín,
miesto a spôsob zápisu na štúdium. Zápis prijatých uchádzačov sa vykoná na základe zápisného
lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok
žiaka. Účasťou na zápise sa potvrdzuje záujem o štúdium na Spojenej škole, Medvedzie 133/1,
Tvrdošín. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na
štúdium je neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí
ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania.
2. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov možno podať odvolanie do 5 dní odo dňa jeho doručenia na Žilinský samosprávny kraj
prostredníctvom riaditeľky Spojenej školy Tvrdošín.
3. Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je nutné na prihláške
uviesť aktuálne telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 13. 02. 2018
a na rade školy dňa 26. 02. 2018.
Tvrdošín, 07. 03. 2018

Ing. Ľudmila Uhlíková, v. r.
riaditeľka
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