
Stredná priemyselná škola informačných technológií 

Ignáca Gessaya  

                   Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín  

    

 

 

Kritériá prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ  

pre školský rok 2022/2023 
 

Riaditeľka Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gesaya,  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 a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy pre 

školský rok 2022/2023 zverejňuje podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka: 
 

 EDUID školy: 100019365 
 

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

Dĺžka štúdia 4 – ročné štúdium 

Forma štúdia Denná 

Počet tried 1 trieda 

Počet žiakov 20 

 

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 2 triedy 

Počet žiakov 44 

 

 

 

 

 



1. Termíny prijímacieho konania 

 

1. kolo prijímacieho konania:  

 prvý termín je 02. 05. 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 03. 05. 2022 

 druhý termín je 09. 05. 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. 05. 2022 

 

2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať  

    do tried prvého ročníka. Prijímacia skúška sa bude konať 21. 06. 2022. 

 

V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne 

o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre 

žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr  

do 6. júna 2022.   

 
 

2. Obsah prijímacej skúšky 

  
Uchádzač o štúdium vykoná prijímaciu skúšku z profilových predmetov: 

 

1. Predmet prijímacej skúšky Matematika 

Forma Písomná 

Čas skúšky 60 minút 

Maximálny počet získaných bodov 25 

 

2. Predmet prijímacej skúšky Slovenský jazyk a literatúry 

Forma Písomná 

Čas skúšky 60 minút 

Maximálny počet získaných bodov 25 

 

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

školy. 

 

3. Podmienky prijatia uchádzačov  
 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského 

zákona a splnil podmienky prijímacieho konania 

 

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 

pripojiť k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 

odbor vzdelávania alebo správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 

a prevencie  nie staršiu ako dva roky. Na základe uvedených skutočností môže  mať uchádzač 

prijímaciu skúšku upravenú.  

 

Pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 riaditeľka školy nezaradila do podmienok 

prijímacieho konania prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky pre študijné odbory  v zmysle  

§ 65 ods. 5 školského zákona (ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej  

80 % v každom vyučovacom predmete samostatne) a všetci uchádzači budú prijímaní na 

základe prijímacích skúšok. 
 



 

 

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok 

. 

3.1 Postup hodnotenia úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní a stanovenie poradia 

       úspešnosti. 

 

Žiak získava body za: 
  

3.1.1 Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (SJL a MAT). 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky sú 

písomnou formou.  

Ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2. 

 

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. 

   Čas trvania skúšky v každom predmete  je 60 minút. 

 

Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak spolu za obidva predmety získal minimálne  

15 bodov a zároveň z matematiky minimálne 5 bodov a zo slovenského jazyka minimálne 

5 bodov. Ak uchádzač získal menej ako 15 bodov, alebo získal z matematiky alebo  

zo slovenského jazyka menej ako 5 bodov, uchádzač prijímaciu skúšku vykonal neúspešne. 

 

 

3.1.2 Dosiahnuté študijné výsledky na konci 6., 7., 8., a prvého polroka 9. ročníka základnej 

školy. Z týchto známok sa vypočíta priemer a na základe výsledku sa pridelia body 

nasledovne: 
 

 

 

Priemer 

do: 
Body 

Priemer 

do: 
Body 

priemer 

do: 
body 

priemer 

do: 
Body 

1,10 50 1,90 42 2,70 18 3,50 6 

1,20 49 2,00 40 2,80 16 3,60 5 

1,30 48 2,10 38 2,90 14 3,70 4 

1,40 47 2,20 36 3,00 12 3,80 3 

1,50 46 2,30 34 3,10 10 3,90 2 

1,60 45 2,40 32 3,20 9 nad 3,91 1 

1,70 44 2,50 30 3,30 8 - - 

1,80 43 2,60 20 3,40 7 - - 

 

 

Do priemerného prospechu sa započítavajú známky z predmetov: vyučovací jazyk, matematika,  

fyzika, chémia, cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk.  



Uchádzačom, ktorí majú na prihláške  za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 

„absolvoval alebo slovné hodnotenie“, bude nahradené hodnotenie hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol uchádzač hodnotený známkou. 

 

 

3.1.3 V zmysle § 67 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí 

                 zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetových olympiád z cudzieho  

                 jazyka, matematiky a fyzikálnej olympiády. 

Za úspešné umiestnenie v celoštátnom a krajskom kole olympiády budú uchádzačovi pridelené 

body za 1. až 3. miesto podľa tabuľky. Pri predmetových postupových olympiádach sa berie do 

úvahy najvyššie  dosiahnuté umiestnenie v danom školskom roku. Maximálne môže uchádzač 

získať 72 bodov, v prípade, že vo všetkých predmetových olympiádach získa 1. miesto na 

celoštátnych kolách v každom ročníku. 

 

 
 

Celoštátne kolo Krajské kolo 

1. miesto 6 1. miesto 3 

2. miesto 4 2. miesto 2 

3. miesto 2 3. miesto 1 

 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní je 172 bodov. 

 

 

3.1.4 V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude spĺňať 

                    požiadavky v tomto poradí: 

a) riaditeľka strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť podľa § 67 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z., pred uchádzačmi, ktorí 

rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania,  

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. 

 

4. Neúčasť na prijímacích skúškach 

 
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v určenom 

termíne a bude riadne ospravedlnený, 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 neplnoletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľka strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma  

do prvého ročníka. 

 

5.  Informácie pre zákonných zástupcov 

   
5.1 Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej 

sa v poradí podľa záujmu uvádzajú dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania. Vybrané odbory vzdelávania môžu byť aj na tej istej škole.  

 



5.2 Termín podania prihlášky je do 20. marca 2022. Prihlášku na štúdium zákonný zástupca 

maloletého žiaka doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), poštou na adresu 

strednej školy alebo osobne.   

 

5.3 Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 

termínom ich konania. 

 

5.4 Riaditeľka strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí 

     najneskôr do 18. mája 2022.  

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania  zverejní riaditeľka strednej školy na 

webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy dňa 18. mája 2022.  

Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených 

podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 

prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  

Potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole poštou, 

emailom (riadne podpísané a zoskenované) alebo osobne (Príloha č. 1). Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole.  

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka 

na štúdium strednej škole je do 23. 05. 2022 do 23:59 hod. Po tomto termíne ostatné rozhodnutia o 

prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú 

platnosť.  

 

5.5 Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej 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.  

  

5.6 Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je nutné na 

prihláške uviesť aktuálne telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača. 

 

 

Kritéria boli prerokované pedagogickou radou a schválené riaditeľkou školy. Platia pre 1. a 2. kolo 

prijímacích skúšok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Tvrdošín, 25. 02. 2022            Ing. Ľudmila Uhlíková  

                   riaditeľka školy poverená vedením 



 

Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

 

 

Stredná priemyselná škola  

  Informačných technológií Ignáca Gessaya 

                                     Medvedzie 133/1 

                                     027 44  Tvrdošín 

 

 

 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v 

študijnom/učebnom odbore___________________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej 

škole. 

S pozdravom  

 

 

                                                                                                  Podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu 

 

 
* nehodiace sa preškrtnite 

 

 

 


