
1 
 

        Spojená škola 
Medvedzie 133/1  

  02744 Tvrdošín 
 

 

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ  
pre školský rok 2020/2021 

 
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. 61/2018 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení 
neskorších predpisov zverejňuje podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka: 
  

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika 
Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 
Forma štúdia denná 
Počet tried 1 trieda 
Počet žiakov 18 

 
Študijný odbor 3918 M technické lýceum 
Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 
Forma štúdia denná 
Počet tried 1 trieda 
Počet žiakov 24 

 
Študijný odbor 2387 M mechatronika 
Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 
Forma štúdia denná 
Počet tried 1 trieda 
Počet žiakov 24 

 
Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie 
Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 
Forma štúdia denná 
Počet tried 1 trieda 
Počet žiakov 24 

 
Študijný odbor 3917 M 03 technické a informatické služby v 

elektrotechnike 
Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 
Forma štúdia denná 
Počet tried 1 trieda 
Počet žiakov 18 
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Termíny prijímacieho konania 
 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve 
prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej 
škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo 
poštou na adresu strednej školy, ak ju nepodal skôr. 

1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, 
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. 

1.2. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej 
škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) alebo poštou na adresu strednej 
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 
prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

1.4. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania. 

1.5. Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 
strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Pri zverejňovaní 
výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené 
číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený a uvedený v oznámení, ktoré mu bude 
zaslané poštou, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

1.6. Riaditeľka strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 
alebo neprijatí poštou alebo cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage). 

1.7. Riaditeľka strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 
miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

1.8. Riaditeľka strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

Podmienky prijatia uchádzačov  
 
1. Do 1. ročníka zvoleného študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý nie je žiakom inej 

strednej školy. 
2.  Do 1. ročníka zvoleného študijného odboru môže byť prijatý aj uchádzač so zdravotným 

znevýhodnením a žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uchádzač  
so zdravotným znevýhodnením, alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí 
mať na  prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor, alebo 
správu z psychologického či špeciálno-pedagogického vyšetrenia.  
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3. Postup hodnotenia úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní a stanovenie poradia úspešnosti. 

Žiak získava body za: 
 
3.1 ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka. 

3.1.1 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa   
nasledujúceho vzťahu: 푝표č𝑒푡 𝑏표𝑑표푣 = 5. (4 − 푥). (4 − 푥) , 𝑘𝑑𝑒 푥 𝑗𝑒 푧𝑛á𝑚𝑘𝑎.  

  Povinné predmety:  Slovenský jazyk a literatúra  
     Matematika 

 
3.1.2 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 푝표č𝑒푡 𝑏표𝑑표푣 = 3. (4 − 푥). (4 − 푥) , 𝑘𝑑𝑒 푥 𝑗𝑒 푧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 Profilové predmety:   Anglický jazyk 
    Fyzika 
    Informatika 8. ročník 
 
3.1.3 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 푝표č𝑒푡 𝑏표𝑑표푣 = 2. (4 − 푥). (4 − 푥),  𝑘𝑑𝑒 푥 𝑗𝑒 푧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 Doplnkové predmety: Chémia 
     Dejepis 
     Občianska náuka 
     Geografia 
3.1.4 Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov,  

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 
  

3.2 PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za predmetové olympiády, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste 
až 5. mieste v okresnom, krajskom a celoštátnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo 
SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, GEG, technickej olympiáde a 
Pytagoriáde, alebo v športovej súťaži.  

 Úspešnosť v  súťažiach musí uchádzač preukázať kópiou získaného diplomu, ktorú doručí spolu      
s prihláškou na strednú školu.  

 
  

Celoštátne kolo Krajské kolo Okresné kolo 
1. miesto 50 bodov 1. miesto 30 bodov 1. miesto 20 bodov 
2. miesto 40 bodov 2. miesto 25 bodov 2. miesto 15 bodov 
3. miesto 30 bodov 3. miesto 20 bodov 3. miesto 10 bodov 
4. miesto 20 bodov 4. miesto 10 bodov 4. miesto 5 bodov 
5. miesto 20 bodov 5. miesto 10 bodov 5. miesto 5 bodov 

 
3.3 DUÁLNE VZDELÁVANIE 
 
Uchádzači, ktorí sú zaradení v systéme duálneho vzdelávania priložia k prihláške: 
 

      3.3.1 Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania            
firmou. 

      3.3.2 Uchádzačom, ktorí sú zaradení v systéme duálneho vzdelávania sa k celkovému počtu  
získaných bodov pridelí od 0 - 30 bodov, v závislosti od hodnotenia zamestnávateľa.  
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V prípade, že zamestnávateľ žiakovi neudelí body, škola mu priradí za zaradenie do systému 
duálneho vzdelávania 30 bodov.  
      
4. 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) je zaradený v systéme duálneho vzdelávania, 
c) získal lepšiu známku z matematiky na  polroku 9. ročníka, 
d) získal lepšiu známku z matematiky na  konci 8. ročníka, 
e) získal lepšiu známku zo slovenského jazyka na  polroku 9. ročníka, 
f) získal lepšiu známku zo slovenského jazyka na  konci 8. ročníka, 
g) získal lepšiu známku z anglického jazyka na  polroku 9. ročníka, 
h) získal lepšiu známku z anglického jazyka na    konci 8. ročníka, 
i) získal lepšiu známku z fyziky na  polroku 9. ročníka, 
j) získal lepšiu známku z fyziky na konci 8. ročníka, 
k) získal lepšiu známku z informatiky na  konci 8. ročníka, 
l) získal vyšší počet bodov za predmetové olympiády a súťaže, 
m) získal lepšiu známku z chémie na  polroku 9. ročníka, 
n) získal lepšiu známku z chémie   na  konci 8. ročníka, 
o) získal lepšiu známku z dejepisu na  polroku 9. ročníka, 
p) získal lepšiu známku z dejepisu   na  konci 8. ročníka, 
q) získal lepšiu známku z občianskej náuky na  polroku 9. ročníka, 
r) získal lepšiu známku z občianskej náuky na  konci 8. ročníka, 
s) získal lepšiu známku z geografie na  polroku 9. ročníka, 
t) získal lepšiu známku z geografie  na  konci 8. ročníka. 

 
5. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis (zaslanie záväzného potvrdenia o nenastúpení na 
štúdium) 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 a jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote do 5 dní odo dňa 
jeho doručenia. 
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 uchádzačovi, resp. zákonnému 
zástupcovi. O odvolaní rozhoduje  Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu  
v Žiline. 
 
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou „per rollam“ dňa 07. 05. 2020 
a radou školy „per rollam“ dňa 07. 05. 2020. 

       
 Tvrdošín, 07. 05. 2020      Ing. Ľudmila Uhlíková, v. r.  
                      riaditeľka  
 

Body od 
zamestnávateľa body Body od 

zamestnávateľa body Body od 
zamestnávateľa body Body od 

zamestnávateľa body 

1-2 1 17-18 9 33-34 17 49-50 25 
3-4 2 19-20 10 35-36 18 51-52 26 
5-6 3 21-22 11 37-38 19 53-54 27 
7-8 4 23-24 12 39-40 20 55-56 28 
9-10 5 25-26 13 41-42 21 57-58 29 

11-12 6 27-28 14 43-44 22 59-60 30 
13-14 7 29-30 15 45-46 23 - - 
15-16 8 31-32 16 47-48 24 - - 


