
SSttrreeddnnáá  pprriieemmyysseellnnáá  šškkoollaa  eelleekkttrrootteecchhnniicckkáá  vv  BBrraattiissllaavvee,,  uull..KK..AAddlleerraa  čč..55  

vv  zzrriiaaďďoovvaatteeľľsskkeejj  ppôôssoobbnnoossttii  BBrraattiissllaavvsskkééhhoo  ssaammoosspprráávvnneehhoo  kkrraajjaa  

  

P O D M I E N K Y   P R I J A T I A  
do 1. ročníka denného štúdia v školskom roku 2014/2015  

 

Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa §62 až §68 a §71 zákona č. 245/2008 Z. z. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) 
  

Žiaci sa prijímajú do študijného odboru 2675M ELEKTROTECHNIKA – podľa školského vzdelávacieho programu 

Špecialista informačných technológií. Na škole možno študovať tieto štyri oblasti prípravy (odborné zamerania): 
     POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY   INFORMATICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY 
 PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA  OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA. 

Špecializácia – štúdium oblasti prípravy na povolanie/zameranie je už v 1. ročníku! 
 

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďova-

teľa určil počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2014/15 - 150 žiakov (päť tried).  

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schop-

nosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej 

účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom štúdia na ktoré sa hlási. 

  DDoo  pprrvvééhhoo  rrooččnnííkkaa  vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprrooggrraammuu  úúppllnnééhhoo  ssttrreeddnnééhhoo  ooddbboorrnnééhhoo  vvzzddeelláávvaanniiaa  mmôôžžee  bbyyťť  pprriijjaattýý  

uucchhááddzzaačč,,  kkttoorrýý  úússppeeššnnee  zzíísskkaall  nniižžššiiee  ssttrreeddnnéé  vvzzddeellaanniiee  ((úússppeeššnnee  aabbssoollvvoovvaall  ppoosslleeddnnýý  rrooččnnííkk  vvzzddeelláávvaanniiaa  pprree  

ddrruuhhýý  ssttuuppeeňň  zzáákkllaaddnneejj  šškkoollyy,,  aalleebboo  úússppeeššnnee  aabbssoollvvoovvaall  ššttvvrrttýý  rrooččnnííkk  oosseemmrrooččnnééhhoo  vvzzddeelláávvaacciieehhoo  pprrooggrraammuu  

vv  ssttrreeddnneejj  šškkoollee,,  alebo úspešne absolvoval  prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdeláva-

nia v strednej škole, aa  ssppllnniill  ppooddmmiieennkkyy  pprriijjíímmaacceejj  sskkúúšškkyy  zz  MMAATT  aa  SSJJLL  ((aassppooňň  1155  bbooddoovv  zz  MMAATT  aa  aassppooňň  

1100  bbooddoovv  zzoo  SSJJLL))..  UUcchhááddzzaaččoovvii,,  kkttoorrýý  nniiee  jjee  žžiiaakkoomm  zzáákkllaaddnneejj  šškkoollyy,,  ppoottvvrrddzzuujjee  pprroossppeecchh  ZZŠŠ,,  aalleebboo  pprriippoojjíí  

vvyyssvveeddččeenniiee  zzoo  ZZŠŠ  ((oorriiggiinnááll,,  aalleebboo  oovveerreennúú  kkóóppiiuu))..  

PPooddmmiieennkkoouu  pprriijjaattiiaa  uucchhááddzzaaččaa  nnaa  vvzzddeelláávvaanniiee  jjee,,  žžee  uucchhááddzzaačč  nniiee  jjee  žžiiaakkoomm  iinneejj  ssttrreeddnneejj  šškkoollyy..  

Žiaka, ktorý pri celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom pred-

mete úspešnosť najmenej 90%, prijme riaditeľ školy bez prijímacej skúšky..    

PPrriihhlláášškkaa  ssaa  ppooddáávvaa  ddoo  2255..  aapprrííllaa  22001144  ddoo  1122..0000  hhooddiinnyy..  

Zasadnutie prijímacej komisie je  28. apríla 2014.  

Prijímacie skúšky sa konajú 12. a 15. mája 2014 o 8.00 hodine. 

PPrriijjaattýýcchh  uucchhááddzzaaččoovv  zzvveerreejjnníímmee  nnaajjnneesskkôôrr    2200..  mmáájjaa  2014..  

  Ak sa uchádzač nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na  prijímacej skúške, riaditeľ určí náhradný 

termín. Uchádzač, alebo zákonný zástupca musí dôvod neúčasti oznámiť riaditeľovi najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky. 

 PPrriijjmmee  ssaa    ssttaannoovveennýý  ppooččeett  uucchhááddzzaaččoovv  vv  ppoorraaddíí  ppooddľľaa  ppooččttuu  bbooddoovv..  PPrrii  rroovvnnoossttii  bbooddoovv  rroozzhhoodduujjee  ZZPPSS,,  

pprriieemmeerr  zz  MMAATT,,  FFYYZZ  aa  pprriieemmeerr  pprroossppeecchhuu  ((99..  aa  88..  rrooččnnííkk))  vv  uuvveeddeennoomm  ppoorraaddíí..  Ak sa nenaplní plánovaný počet 

žiakov do prvého ročníka, riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o tom, či bude na škole prijí- 

macie konanie v druhom kole – rozhodnutie o tom zverejní do 6. júna 2014. 

Uchádzačom prijatým na štúdium doručí škola rozhodnutie, ktoré je platné pre školský rok 2014/2015. 

Neprijatí uchádzači sa môžu proti rozhodnutiu odvolať do 5 dní od jeho doručenia prostredníctvom 

riaditeľa SPŠE na BSK. 

Zápis na strednú školu (priniesť Zápisný lístok a vyplnenú návratku!) vykoná zákonný zástupca 

uchádzača v škole  v deň určený v návratke  (plánujeme na – 21. a 22. mája 2014) alebo po telefonickom 

dohovore.  Žiak pri zápise vykoná aj test cudzieho jazyka – ANJ alebo NEJ.  

      Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je 

neplatné - § 68 ods. 3 školského zákona. 

Prijatie na pomaturiné kvalifikačné štúdium. Podmienkou prijatia je absolvovanie maturitnej skúšky na 
ľubovolnej SŠ (uchádzač získal úplné stredné všeobecné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie). 
Prihláška sa podáva do 31. mája 2014, neprijatí uchádzači o štúdium na vysokej škole do 31. júla 2014.  
Celkovo prijmeme 30 uchádzačov do jednej triedy – oblasť prípravy/zameranie počítačové systémy. 

i)  Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený poče 30 žiakov, uchádzači sa podrobia testu z matematiky – 
max 50 bodov. Prijatí sú podľa bodového ohodnotenia testu. V prípade rovnosti bodov rozhoduje 
priemer známok maturitného vyvedčenia a ZPS. 

ii)  Pri počte záujemcov do 30, sú všetci uchádzači prijatí.



SSttrreeddnnáá  pprriieemmyysseellnnáá  šškkoollaa  eelleekkttrrootteecchhnniicckkáá  vv  BBrraattiissllaavvee,,  uull..KK..AAddlleerraa  čč..55  ––  PPooddmmiieennkkyy  pprriijjaattiiaa  22001144//22001155  

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__  

  ((rreevv..::  1111..  33..  22001144  2222::3300::0000            22//22        1144__1155KKrriittpprriijjSSKK..ddoocc  

  

I. HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV, AKTIVÍT  (podrobný rozpis bodov je v časti II) 
  

MMaaxxiimmáállnnyy  ppooččeett  bbooddoovv  jjee  221155..  BBooddyy  ssaa  zzíísskkaavvaajjúú  zzaa::  
  

1. známky z predmetu matematika na ZŠ   - max.  16 bodov 
známky z predmetu fyzika na ZŠ   - max.  16 bodov 

2. za študijné priemery na ZŠ   - max.  18 bodov  
3. za súťaže, olympiády v matematike a fyzike - 8. a 9. Ročník - max.  20 bodov 
4. za úspešné absolvovanie ŠTVORLÍSTKA   - max.  15 bodov 
5. za výsledky prijímacej skúšky – MAT 60 bodov, SJL 40 bodov - max. 100 bodov 
6. za výsledky testovania žiakov deviateho ročníka  (SJL, MAT max po 15 bodov) - max   30 bodov 

        MAXIMÁLNE SPOLU          215 bodov  
Za druhý stupeň zo správania  sa odpočíta  5 bodov, za tretí stupeň 10 bodov  

 
Poznámka: Do priemeru prospechu sú zahrnuté len známky z predmetov z ktorých boli klasikovaní všetci žiaci na 
všetkých typoch základných škôl, cudzí jazyk je zahrnutý iba jeden. 
 

 II. BODOVÉ HODNOTENIE – podrobný rozpis bodov  
 

1. Matematika a Fyzika na ZŠ – max 16 bodov z každého predmetu   
 

 ROČNÍK   /  ZNÁMKA   1 2 3 4 5 

 6. ROČNÍK body: 3 2 1 0 0 
 7. ROČNÍK  4 2 1 0 0 
 8. ROČNÍK  4 3 2 1 0 
 9. ROČNÍK  5 4 2 1 0 
 

2. Študijné priemery ZŠ – max. 18 bodov 
 

 ROČNÍK / PRIEMER  1,00÷1,25 1,26÷1,50 1,51÷1,75 1,76÷2,00 nad 2,00  

 6. ROČNÍK           body: 2 1 1 0 0 
 7. ROČNÍK 4 3 2 1 0 
 8. ROČNÍK 6 4 2 1 0 
 9. ROČNÍK 6 4 2 1 0 
 

3. Olympiády a súťaže  - hodnotí sa iba jedno najlepšie umiestnenie (je potrebné predložiť úradný doklad - originál). 
 

a) matematická a fyzikálna olympiáda - umiestnenie v okresnom a vyššom kole, v 8. a 9. ročníku,  
b) súťaže v programovaní, alebo elektrotechnike - umiestnenie v okresnom a krajskom kole, v 8. a 9. ročníku : 
 

  celoslovenské, krajské kolo okresné kolo 
  1. miesto 20 bodov    12 bodov     

2. miesto 15 bodov      9 bodov     
3. miesto 10 bodov      6 bodov                                             
úspešný riešiteľ    5 bodov        3 body          

 

              PPoozznn..::  PPrriijjíímmaacciiaa  kkoommiissiiaa  mmôôžžee  uuzznnaaťť  ii  iinnéé  ssúúťťaažžee,,  ssúúvviissiiaaccee  ssoo  zzaammeerraanníímm  šškkoollyy  ((nniiee  kkoorreeššppoonnddeennččnnéé))..  
  

4. ŠTVORLÍSTOK - max.  15 bodov 
praktická časť – max. 5 bodov               matematika – max 5 bodov           slovenský jazyk – max. 5 bodov 
 

5. Prijímacia skúška MAT 60 bodov (min 15 bodov) SJL 40 bodov (min 10 bodov) 
Pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné dosiahnuť aspoň 15 bodov z MAT a aspoň 10 bodov zo 
SJL. 
 

6. Za výsledky testovania žiakov deviateho ročníka  SJL, MAT - max   30 bodov 
 

Úspešnosť ži aka v predmete: >=60%  >=65%  >=70%  >=75%  >=80%  >=85%  >=90%  >=95%    
       Matematika a SJL     1 2 4 6           8          10          12          15   – bodov za predmet 

 
 

  
 

Podmienky prijatia boli prejednané na pedagogickej rade SPŠE dňa 11. marca 2014 a schválené riaditeľom školy. 
 
Bratislava 11 marec 2014       Ing. František Végh, riaditeľ SPŠE 
 


