
              Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

    Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 
                    

 
 

Podmienky prijatia na štúdium v ďalšom termíne (2. kolo) 

v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov v študijnom 

odbore 2381M strojárstvo a v študijnom odbore 3765M technika a prevádzka 

dopravy pre školský rok 2021/2022 

                                                                                                             

       Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov v zmysle § 65 

ods. 2 a § 66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v  pedagogickej 

rade školy určuje podmienky prijatia na štúdium v ďalšom termíne (2. kolo) v Strednej 

priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov pre školský rok 2021/2022: 

 

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

Forma prijímacej skúšky: písomná 

Obsah a rozsah prijímacej skúšky:  podľa    vzdelávacích   štandardov   štátneho     

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

v základnej škole 

Termín prijímacej skúšky (2. kolo) :  22.06.2021 

Čas prijímacej skúšky: od 8.00 hod. 

Miesto prijímacej skúšky: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

Počet prijatých žiakov (v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších  

predpisov na nenaplnený počet miest): 

 študijný odbor 2381 M strojárstvo: 8 žiakov 

 študijný odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy: 1 žiak 

 

Kritéria prijímacieho konania: 

 

1. Po prijímacích skúškach vznikne výsledková listina z výsledkov prijímacej skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, z výsledkov prospechu na základnej  

škole, z úspechov na predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania (body 2. – 4. uvedených kritérií).  
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2. Maximálny počet bodov za úspešnosť v prijímacích skúškach je 200: Slovenský 

jazyk a literatúra – 100 bodov, Matematika – 100 bodov. Hranicou úspešnosti je zisk 

najmenej 60 bodov. 

3. Body za prospech na základnej škole (vypočítané zo všetkých známok v druhom 

polroku 6., 7., 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka okrem predmetov výchovného 

charakteru):                                              

 

Prospech na 

základnej 

škole 

Body 

1,00 – 1,10 50 

1,11 – 1,20 48 

1,21 – 1,30 46 

1,31 – 1,40 44 

1,41 – 1,50 42 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Body za predmetové olympiády a súťaže súvisiace s odborom vzdelávania 

(hodnotíme 6., 7., 8. a 9. ročník základnej školy): 

 

 

 

Prospech na 

základnej 

škole 

Body 

1,51– 1,60 40 

1,61 – 1,70 38 

1,71 – 1,80 36 

1,81 – 1,90 34 

1,91 – 2,00 32 

Prospech na 

základnej 

škole 

Body 

2,01 – 2,10 30 

2,11 – 2,20 28 

2,21 – 2,30 26 

2,31 – 2,40 24 

2,41 – 2,50 22 

Prospech na 

základnej 

škole 

Body 

2,51– 2,60 20 

2,61 – 2,70 18 

2,71 – 2,80 16 

2,81 – 2,90 14 

2,91 – 3,00 12 
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4.1 Okresné a krajské kolo predmetovej olympiády alebo súťaže súvisiacej s odborom 

vzdelávania (MAT, FYZ, CHE, technická olympiáda, Pytagoriáda): 

Umiestnenie Body (okresné kolo) Body (krajské kolo) 

1. miesto 6 12 

2. miesto 5 10 

3. miesto 4 8 

4. miesto 3 6 

5. miesto 2 4 

 

4.2  Celonárodné a medzinárodné kolo predmetovej olympiády alebo súťaže súvisiacej 

s odborom vzdelávania (MAT, FYZ, CHE, technická olympiáda, Pytagoriáda): 

 

Umiestnenie Body 

   1. – 5. miesto 40 

úspešný riešiteľ 20 

 

5. Pri rovnosti bodov bude o poradí rozhodovať (postupne): 

 zmenená pracovná schopnosť (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia) v zmysle § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov; 

 úspešnosť prijímacej skúšky z matematiky; 

 úspešnosť prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry; 

 úspešnosť na predmetových olympiádach; 

 priemerný prospech za prvý polrok 9. ročníka základnej školy; 

 priemerný prospech za druhý polrok 8. ročníka základnej školy; 

 priemerný prospech za druhý polrok 7. ročníka základnej školy; 

 priemerný prospech za druhý polrok 6. ročníka základnej školy; 
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Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 25. júna 2021. 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí žiaka na štúdium bude zákonnému zástupcovi 

zaslané prostredníctvom EduPage, poštou, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky.   

Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľky školy 

v stanovenom termíne odvolanie.  

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a o odvolaní 

sama rozhodnúť. 

Zákonný zástupca uchádzača do 25. júna 2021 doručí záväzné  potvrdenie o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom 

EduPage, poštou, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do 

elektronickej schránky strednej školy. Vzor tlačiva Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení 

žiaka na štúdium bude sprístupnené na EduPage.  

 

      V Prešove 31.05.2021  

 

Uvedené kritériá prijímacieho konania prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 

31.05.2021. 

         RNDr. Hedviga Rusinková 

         riaditeľka školy 

      

          


