
Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom 
 
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. a správnom konaní v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej 

rade  a po vyjadrení  rady školy  u r č u j e  kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022: 

 

Článok I. 

Počet žiakov, ktorých možno prijať 
 

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a  so súhlasom zriaďovateľa  možno do tried prvého ročníka 

v školskom roku 2021/2022 prijať nasledovný počet  žiakov: 

O d b o r        počet žiakov 

2381 M  strojárstvo        24 

2387 M  mechatronika        50 

2675 M  elektrotechnika       52 

3917 M03  technické a informatické služby – v elektrotechnike  26 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

Spolu             152 žiakov 
 

 

Článok II. 

Termíny konania prijímacích skúšok 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol 

o nasledovných termínoch prijímacích skúšok:  

 prvý termín: 3. máj 2021 / t.j. pondelok / o 8.00 hod. 

 druhý termín: 10. máj 2021 / t.j. pondelok /  o 8.00 hod. 

 

Článok III. 

Jednotné kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania 

 
V zmysle školského zákona podľa §  65 ods. 2 určujem nasledovné jednotné kritériá prijímacieho konania na štúdium v Strednej  

priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom:  

 

 

A. Body za študijné výsledky: 

Body za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov, určených rámcovým učebným  plánom pre druhý 

stupeň ZŠ, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci  druhého polroku 8. ročníka a na konci 

prvého polroku 9. ročníka: 

 

Priemer: 1,0 – 35 bodov, 1,01 ÷ 1,05  - 34 bodov,  1,06 ÷ 1,10 – 33 bodov, 1,11 ÷ 1,15 – 32 bodov..., od 2,71 – 0 bodov 

 

Ak klasifikácia predmetov bude slovná, berie sa z daného predmetu koncoročná známka zostupne z nižších ročníkov.  

Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé polroky. Maximálny počet pridelených bodov  je 70. 

 

Výsledný počet bodov získaných zo základnej školy je daný súčtom bodov v odseku A . 

 

 

B. Účasť na olympiádach obsahovo súvisiacich so študijným odborom  

Prideliť body nasledovne:  -     okresné kolo do tretieho miesta                                            5 bodov  

- krajské  kolo do tretieho miesta                                          10 bodov 

  

Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach /kolách/, započíta sa mu do súčtu najviac  20 bodov. 

Potvrdenia – diplomy o účasti v okresnej a krajskej olympiáde predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň 

prijímacej skúšky, najneskôr do 7.45 hod.  

C. Aktívny športovec na úrovni Slovenska     5 bodov 

        

Potvrdenia ZPS, aktívny športovec SR predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň prijímacej skúšky 

najneskôr do 7.45 hod. Body za odseky B/ a C/ budú uznané len v prípade rovnakých výsledkov uchádzačov na prijímacej 

skúške, pri rozhodovaní o prijatí. Prednostne budú prijatí uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou /§ 67 ods. 3 školského 



zákona/. 

Na základe predložených písomných dokladov žiaka so zdravotným znevýhodnením  a žiadosti zákonného zástupcu o úpravu 

prijímacej skúšky posúdi prijímacia komisia školy  rozsah úpravy prijímacej skúšky. 

 

D. Písomná skúška v určených predmetoch /SJL, MAT/ 

Bude pridelený počet v rozsahu  0 až 35  bodov pre každý predmet samostatne. Rozpis bodov je prílohou zadaných úloh.  

Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v základných školách.  

 

Celkový počet bodov  

Celkový počet bodov, rozhodujúci pre prijatie,  bude daný  súčtom bodov v odsekoch A, B, a D. V prípade rovnosti výsledných 

bodov bude ako ďalšie kritérium na posúdenie prijatia slúžiť počet bodov v odseku  C. Ak aj pri tomto prípade dôjde k rovnosti 

bodov bude poradie uchádzačov o prijatí určené podľa nasledovných pomocných kritérií:  

 

a) uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť uvedenú v prihláške, potvrdenú lekárom,  

b) uchádzač má väčší celkový počet bodov na prijímacích skúškach,  

c) uchádzač má väčší počet bodov na prijímacích skúškach z matematiky,  

d) uchádzač má väčší počet bodov na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry,  

e) uchádzač dosiahol lepší prospech z matematiky v 9., 8. ročníku ZŠ,  

f) uchádzač dosiahol lepší prospech zo slovenského jazyka a literatúry v 9., 8. ročníku ZŠ, 

 

Výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok 2021/2022. 

Podmienkou zaradenia uchádzača  do zoznamu úspešných uchádzačov je, aby z každého predmetu písomnej  skúšky získal 

viac ako  5 bodov. 

Podmienkou prijatia uchádzača  je, aby sa uchádzač umiestnil v jednotlivých študijných odboroch nasledovne : 

strojárstvo  - do 24.  miesta vrátane mechatronika - do 50.  miesta vrátane 

elektrotechnika - do 52.  miesta vrátane technické a informatické služby – v elektrotechnike - do 26.  

miesta vrátane 

 

Ďalšou podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej školy. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a zákonný zástupca o 

tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi SPŠ najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 7.45 hodiny, umožní riaditeľ 

školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte 

žiakov prijímaných do daného odboru. 

 

Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka. 

Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov 

uchádzačovej zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor  riaditeľ školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. 

Ak bude uchádzačov o príslušný študijný odbor menej ako 17 v triede, uvedený študijný odbor sa neotvorí. 

Uvedené kritériá boli prerokované pedagogickou radou dňa 28. januára 2021. 

 

Rada školy s uvedenými kritériami súhlasí.       

           

V prípade zverejnenia úprav v organizácii prijímacieho konania v období zverejnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-

19 budú tieto kritéria prijímacieho konania aktualizované a zverejnené na stránke školy www.spsdub.sk v sekcii Prijímacie 

konanie.  Stratégiou organizácie prijímacieho konania v takomto prípade bude maximálna snaha o ochranu života a zdravia 

účastníkov prijímacieho konania a aplikovanie kritérií, ktoré budú rovnaké pre všetkých účastníkov a budú zohľadňovať študijné 

výsledky dosiahnuté počas štúdia na základnej škole, ako aj na to, či je uchádzač úspešným riešiteľom alebo víťazom 

predmetových olympiád.  

  

Odporúčame zákonným zástupcom uviesť na  prihlášku svoje mobilné telefónne číslo, za účelom zabezpečenia 

komunikácie medzi SPŠ a zákonným zástupcom uchádzača. 

 

 

 

Ing. Michal Jančo   

                    poverený riadením  školy 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spsdub.sk/

