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Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava 

 
Kritériá pre prijímanie žiakov na vzdelávanie pre školský rok 2021/2022 

  

 Riaditeľ SPŠ Myjava, Ul. SNP 413/8, Myjava v zmysle 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 na pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy 

zverejňuje podmienky prijímacieho konania. 

 Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Podľa § 17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať 

praktické vyučovanie a s ktorým má SPŠ Myjava uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, 

POTVRDENIE a uchádzač priloží toto POTVRDENIE k prihláške na štúdium.   

 Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8 Myjava bude pre školský rok 2021/2022  

prijímať uchádzačov do študijných odborov nasledovne: 

 

Študijné odbory - maximálny počet žiakov pre odbor: 
2387 M mechatronika   18 žiakov (možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania) 
2675 M elektrotechnika    10 žiakov (možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania) 
3918 M technické lýceum  15 žiakov 

3968 M logistika     8 žiakov (možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania) 

2411 K mechanik nastavovač  11 žiakov (možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania) 

2868 K technik spracovania plastov   6 žiakov (možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania) 

 

 

Minimálny počet žiakov v triede je 17, maximálny 31. 

 

Tabuľka 1: Študijné odbory – minimálny počet žiakov pre otvorenie odboru 
Kód Názov odboru Minimálny počet žiakov 

2387 M  mechatronika 7 

2675 M elektrotechnika 7 

3968 M logistika 6 

3918 M technické lýceum  7 

2411 K mechanik nastavovač 7 

2868 K technik spracovania plastov 6 

 

 

 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie 

 
 Podľa § 62 ods. 6 školského zákona do prvého ročníka vzdelávacieho programu 

úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal 

nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho 

konania. 

 Podľa § 62 ods. 13 školského zákona podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie 

je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 V nami ponúkaných odboroch vzdelávania sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka. 
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Postup prijímania pre uchádzačov o štúdium 
 

Do zoznamu uchádzačov o prijatie zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná na 

Strednú priemyselnú školu, Ul. SNP413/8, Myjava najneskôr do 20. apríla 2021 vrátane.  

 

1) Uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky (3. 5. 2021, resp. 10. 5. 2021 o 8:30 h). 
2) V prípade zníženej známky zo správania bude pri rozhodovaní o prijatí uskutočnený 

pohovor riaditeľa školy s uchádzačom o štúdium a jeho zákonným zástupcom.                                                                                                          

3) Podľa § 62 ods. 6 školského zákona do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného 

stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 

stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

 

Uchádzačom pridelíme body podľa nasledovných kritérií: 

 

1. Za známky z predmetov matematika (MAT) a fyzika (FYZ) v II. polroku 6., 7. a 8. ročníka 

ZŠ a v I. polroku 9. ročníka ZŠ okrem známky 5 – nedostatočný uchádzač získa 
𝐵1 = 4. [(4 − 𝑀6)

2 + (4 − 𝑀7)
2 + (4 − 𝑀8)

2 + (4 −𝑀9)
2 + (4 − 𝐹6)

2 + (4 − 𝐹7)
2 + (4 − 𝐹8)

2 + (4 − 𝐹9)
2] 

 

pričom MX je známka z MAT v X-tom ročníku ZŠ, 

 FX je známka z FYZ X-tom ročníku ZŠ. 

Maximálny počet bodov B1 je 288. 

 

2. Za známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra (SJL) a cudzí jazyk (CUJ) v II. polroku 

6., 7. a 8. ročníka ZŠ a v I. polroku 9. ročníka ZŠ okrem známky 5 – nedostatočný uchádzač 

získa 
𝐵2 = 3. [(4 − 𝑆6)

2 + (4 − 𝑆7)
2 + (4 − 𝑆8)

2 + (4 − 𝑆9)
2 + (4 − 𝐶6)

2 + (4 − 𝐶7)
2 + (4 − 𝐶8)

2 + (4 − 𝐶9)
2] 

 

pričom SX je známka zo SJL v X-tom ročníku ZŠ, 

 CX je známka z CUJ v X-tom ročníku ZŠ, 

Ak je žiak klasifikovaný z viacerých CUJ, použije sa hodnotenie z toho CUJ, v ktorom má 

najlepšie hodnotenie. 

Maximálny počet bodov B2 je 216. 

 

3. Za známky z predmetu chémia (CHE) v II. polroku 7. a 8. ročníka ZŠ a v I. polroku 9. 

ročníka ZŠ okrem známky 5 – nedostatočný uchádzač získa 
𝐵3 = 2. [(4 − 𝐻7)

2 + (4 − 𝐻8)
2 + (4 − 𝐻9)

2] 

 

pričom HX je známka z CHE v X-tom ročníku ZŠ. 

Maximálny počet bodov B3 je 54. 

 

4. Za známky z predmetu dejepis (DEJ), geografia/vlastiveda (GEG), biológia/prírodopis 

(BIO) v II. polroku 6., 7. a 8. ročníka ZŠ a v I. polroku 9. ročníka ZŠ okrem známky 5 – 

nedostatočný uchádzač získa 
𝐵4 = [(4 − 𝐷6)

2 + (4 − 𝐷7)
2 + (4 − 𝐷8)

2 + (4 − 𝐷9)
2 + (4 − 𝐺6)

2 + (4 − 𝐺7)
2 + (4 − 𝐺8)

2 + (4 − 𝐺9)
2

+ (4 − 𝐵6)
2 + (4 − 𝐵7)

2 + (4 − 𝐵8)
2 + (4 − 𝐵9)

2] 

 

pričom DX je známka z DEJ v X-tom ročníku ZŠ, 

 GX je známka z GEO v X-tom ročníku ZŠ, 

 BX je známka z BIO v X-tom ročníku ZŠ. 

Maximálny počet bodov B4 je 108. 

 

5. Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov okrem 

výchov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

Maximálny počet bodov B5 je 15. 
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6. Za výsledky prijímacieho konania  
Uchádzači budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

a z matematiky. Forma prijímacej skúšky je písomná. Obsah prijímacej skúšky bude v zhode 

so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike 

(ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie). 

Rozsah prijímacej skúšky: slovenský jazyk a literatúra - 60 min, matematika - 60 min. 

Základnou podmienkou prijatia pre všetkých uchádzačov je úspešné vykonanie 

prijímacej skúšky, t. j. z jednotlivých predmetov prijímacej skúšky (slovenský jazyk a 

literatúra, matematika) musia získať minimálne 15 % z maximálneho počtu bodov. Maximálny 

počet bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry je 50 bodov a maximálny 

počet bodov za prijímaciu skúšku z matematiky je 50 bodov. 

Maximálny počet bodov B6 je 100. 

 

7. Za umiestnenie na olympiádach absolvovaných v posledných 3 ročníkoch ZŠ z predmetov 

SJL, CUJ, DEJ, GEG, MAT, BIO, FYZ, CHE alebo na technickej olympiáde a Pytagoriáde 

budú uchádzačovi pridelené body B7 podľa tabuľky: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

krajské kolo 100 80 60 40 20 

okresné kolo 60 40 20 10 0 

 

Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške /časť olympiády a súťaže/ a doložiť 

fotokópiou dokladu /osvedčenie, diplom/. 

 

8. Za umiestnenie na olympiádach absolvovaných v posledných 3 ročníkoch ZŠ z predmetov 

SJL, CUJ, DEJ, GEG, MAT, BIO, FYZ, CHE alebo na technickej olympiáde a Pytagoriáde 

budú uchádzačovi pridelené body B8 podľa tabuľky: 

 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

národné/ 

medzinárodné 

kolo 

100 80 60 40 20 

 

Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške /časť olympiády a súťaže/ a doložiť 

fotokópiou dokladu /osvedčenie, diplom/. 

 

Uchádzači budú na jednotlivé študijné odbory prijatí na základe poradia zostaveného 

podľa celkového počtu bodov B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8. 

V prípade, že niektorý z uchádzačov nebude hodnotený z jedného alebo viacerých 

sledovaných predmetov známkou alebo slovným ekvivalentom, všetkým uchádzačom bude za 

dané klasifikačné obdobie pridelená známka 1 - výborný. 

V prípade zrušenia písomnej časti prijímacích skúšok sa poradie uchádzačov vyhodnotí 

na základe počtu získaných bodov bez hodnoty B6. 

Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení uchádzačov od najvyššieho počtu bodov 

po najnižší počet bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v 

príslušnom študijnom odbore. Ostatní uchádzači nebudú prijatí na štúdium. 

Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne 

uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie 

a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania. 
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V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí 

 Zmenená pracovná schopnosť uchádzača podľa rozhodnutia príslušnej posudkovej 

komisie (ZPS), ktorý je zdravotne spôsobilý  na štúdium v danom študijnom odbore. 

 Lepší priemer známok v 9. ročníku. 

 

Termín zápisu prijatých uchádzačov o štúdium: od 10. 5. 2021 po zverejnení zoznamov 

prijatých uchádzačov. 

 

Zoznamy prijatých uchádzačov do všetkých odborov budú zverejnené na stránke školy 

(https://spsmyj.edupage.org/), ako aj na hlavnom vchode do budovy školy najneskôr 10. 5. 

2021 o 17:00 h. 
 

V prípade, že sa do študijného odboru nezapíše stanovený počet uchádzačov, vzniknutú situáciu 

budeme riešiť nasledovne: 

- otvoríme triedu s viacerými príbuznými študijnými odbormi 

- riaditeľ školy rozhodne o konaní 2. kola prijímacieho konania. Konanie 2. kola 

prijímacieho konania zverejníme do 6. 6. 2021. 
 

Prijímanie uchádzačov so ŠVVP 
 

Ak je uchádzačom o štúdium žiak so ŠVVP, pri vykonaní prijímacej skúšky budeme 

postupovať nasledovne:  

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou  

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 

individuálny študijný program žiaka so ŠVVP, priloží k prihláškovým materiálom žiaka 

nasledovné doklady: 

 písomnú žiadosť o individuálny študijný program žiaka so ŠVVP v bežnej triede 

strednej školy pre školský rok 2021/2022, 

 individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol 

vzdelávaný na ZŠ, 

 aktuálnu správu o  psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

Na základe predložených písomných dokladov prijímacia komisia školy posúdi úľavy pri 

prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie a podobne). 

 

 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 
v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, umožní RŠ konať prijímaciu skúšku v náhradnom 

termíne. V takomto prípade riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov 

prijímaných do daného odboru. 

 

Nepredvídateľné skutočnosti budeme riešiť dodatkom ku kritériám, s ktorými oboznámime 

všetkých uchádzačov prostredníctvom https://spsmyj.edupage.org/.  

 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 24.02.2021. 

Kritériá boli prerokované v rade školy dňa 25.02.2021. 

 

 

Myjava 25.02.2021 

 

 Ing. Andrej Duga 

 riaditeľ školy 


