
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 42  Bardejov 

 
K  R  I  T  É  R  I  Á 

 

pre prijímanie  uchádzačov do  1. ročníka 

študijných odborov  na  SPŠ v Bardejove 

pre školský rok 2016/2017 

II. kolo 

 
Prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium sa bude riadiť v zmysle 

zákona č. 245 z  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka na SPŠ pre školský rok 2016/2017 – II. kolo sa 

stanovujú tieto kritériá: 

I.  

Študijné odbory,  

počty žiakov v jednotlivých triedach 
 

V školskom roku 2016/2017 II. kolo na SPŠ v Bardejove sú tieto voľné miesta: 

 
Študijný odbor (názov) Číslo študij. 

odboru 

Plánovaný 

počet žiakov 

technika a prevádzka dopravy 3765 M 3 

elektrotechnika 2675 M 13 

staviteľstvo 3650 M 6 

 

 

II.  

Kritériá 

 na prijímacie skúšky 
 

Do všetkých uvedených študijných odborov a zameraní sa budú uchádzači prijímať na 

základe výsledkov dosiahnutých na základnej škole, na základe výsledkov dosiahnutých 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Monitor 2016) a na základe prijímacích 

skúšok. 2. kolo PS sa uskutoční 21.6.2016. Uchádzačom budú pridelené body za známky na 

vysvedčení za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka  z jednotlivých predmetov, za 

Monitor 2016 a prijímacie skúšky takto:  

 

A) MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA ZÁKLADNÚ ŠKOLU JE  100: 

 

slovenský jazyk a literatúra:  

max. počet bodov za II. polrok 8. ročníka:  20 

max. počet bodov za I. polrok 9. ročníka:  20 

 

matematika: 

max. počet bodov za II. polrok 8. ročníka:  20 

max. počet bodov za I. polrok 9. ročníka:  20 

 

najlepší cudzí jazyk: 

max. počet bodov za II. polrok 8. ročníka: 10 

max. počet bodov za I. polrok 9. ročníka: 10 

 

za ostatné predmety sa body neprideľujú. 



 

B) MAXIMÁLNY POČET ZA MONITOR  2016  JE  50: 
 

 vyučovací jazyk  maximálne 25 bodov 

 matematika  maximálne 25 bodov 

 

C) MAXIMÁLNY POČET BODOV ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY JE 50: 

 

 vyučovací jazyk  maximálne 25 bodov 

 matematika  maximálne 25 bodov 

 

Žiak úspešne splnil kritériá prijímacieho konania na prijatie ak získal aspoň 50 bodov 
z celkového počtu bodov.  Na základe výsledkov prijímacieho konania sa vytvorí poradie 

úspešných uchádzačov  v jednotlivých študijných odboroch podľa  vyššie uvedených kritérií 

a ak počet uchádzačov bude vyšší ako stanovený počet, ktorý možno prijať, bude sa pri 

rovnosti bodov prihliadať na tieto kritériá:  

1. prednosť má uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

2. prednosť má uchádzač s vyšším počtom bodov z predmetov matematika, slovenský 

jazyk a literatúra na ZŠ zo známok na vysvedčení za II. polrok 8. ročníka a I. 

polrok 9. ročníka, 

3. prednosť má uchádzač s vyšším počtom bodov z predmetov matematika, slovenský 

jazyk a literatúra na ZŠ zo známok na vysvedčení za I. polrok 9. ročníka. 

 

Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Monitor 2016) dosiahol 

v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý bez prijímacej skúšky. 

Prijatým uchádzačom spolu s doručeným rozhodnutím o prijatí na štúdium škola oznámi 

termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.  

Zápis prijatých uchádzačov sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydala príslušná 

základná škola. Ak sa prijatý uchádzač na školu nezapíše do určeného termínu, stredná škola 

ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí na základe odvolacieho konania 

a voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 

Na odvolacie konanie sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona č. 71/1967 o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. 

 
 

 

 

V Bardejove 25. mája 2016 

 

 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 24. mája 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Vladimír Jacenko 

                              riaditeľ SPŠ 

 

  


