SPOJENÁ ŠKOLA

Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV NA DENNÉ ŠTÚDIUM PRE ŠKOLSKÝ
ROK 2021/2022
V zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
podľa § 150 ods. 8 a § 161k 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“), ktoré
určuje termíny a organizáciu prijímania na vzdelávanie v stredných školách v školskom roku
2021/2022 a v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove určuje tieto podmienky prijímacieho
konania.
Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu
školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa
určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
I. POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
Študijné odbory:
Kód
odboru

Názov odboru

Počet žiakov

Z toho počet žiakov
v duálnom vzdelávaní

2426 K

programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení

30

10

2679 K

mechanik mechatronik

40

10

2682 K

mechanik počítačových sietí

10

-

2697 K

mechanik elektrotechnik

40

-

Počet žiakov

Z toho počet žiakov
v duálnom vzdelávaní

20

20

Učebné odbory:
Kód
a zameranie
Názov odboru
odboru
elektromechanik – automatizačná
2683 H 12
technika

A. ŠTUDIJNÉ ODBORY
II. TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK (podľa rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/9113:1A1810, zo dňa 4. januára 2021)
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3. máj 2021 - 1. termín – (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021)
10. máj 2021 - 2. termín – (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021
Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru
potrebným počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta, bude so
súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi iný odbor v rámci školy.
III. PRIJÍMACIA SKÚŠKA PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY
Žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky, prospechu zo základnej školy do naplnenia
plánovaného počtu žiakov a majú zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.
forma prijímacej skúšky:
Žiaci budú pozvaní na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom
ich konania.
slovenský jazyk a literatúra
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.
matematika
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.
Medzi jednotlivými písomnými testami bude prestávka 15 minút.
U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa individuálne podľa typu a stupňa
zdravotného znevýhodnenia v potrebnej miere (samostatná miestnosť a predĺžený čas) upraví
prijímacia skúška.
IV. BODOVACÍ SYSTÉM
a) vykonanie prijímacej skúšky – max. 100 bodov
Slovenský jazyk a literatúra

matematika

50 – 0 b

50 – 0 b

súčet bodov

V. URČENIE PORADIA ŽIAKOV
Súčet bodov určuje poradie žiaka. Čím žiak získa viac bodov, tým je umiestnený v poradí vyššie.
V prípade rovnosti bodov uprednostňujeme žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
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poradie žiaka určuje lepší prospechový priemer pri polročnom hodnotení v 9. ročníku na
základnej škole.
Počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných odborov je určený zriaďovateľom a so
súhlasom prijímacej komisie môže byť upravený podľa záujmu žiakov a možnosti školy.
VI. PODMIENKY PRIJATIA - ŠTUDIJNÉ ODBORY V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ
Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium
s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom
konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho
vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

B. UČEBNÉ ODBORY
Podmienky prijatia:
-

úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

-

zdravotná spôsobilosť

Poradie žiakov určíme na základe prospechového priemeru v 8. a 9. ročníku na základnej škole.
VII. OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA
a) Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do študijných a učebných odborov je úspešné
ukončenie 9. ročníka základnej školy.
b) Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude
požadovať pre uchádzača o štúdium v 1. ročníku strednej školy individuálne začlenenie,
priloží k prihláške aktuálnu správu o psychologickom a špeciálno-pedagogickom
vyšetrení uchádzača o štúdium.
VIII. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA
a) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe
výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie priebehu a spracovania výsledkov
prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje
prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
b) Výsledky

prijímacieho

konania

budú

zverejnené

www.spojenask.edupage.org do 20. mája 2021.
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na

webovej

stránke

školy

c) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí zákonnému zástupcovi žiaka
rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
IX. ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 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 1.
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej
škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše v určenom termíne, riaditeľ školy
ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho
konania.
Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium pre školský rok 2021/2022 boli prerokované v
pedagogickej rade per rollam dňa 17. 02. 2021.

Prešov 18. 02. 2021

Mgr. Ján Holub
riaditeľ Spojenej školy
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Príloha 1
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Spojená škola
riaditeľ
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

V ............................................. dňa ......................

Vec
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol
prijatý/á na Vašu strednú školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: *


Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium
v študijnom/učebnom odbore _____________________________________________



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

S pozdravom

Podpis zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite
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