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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 2018/2019  

 
Prijímacie konanie sa uskutočňuje podľa §62 až §68 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 

zriaďovateľa určil počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka v šk. roku 2018/2019 - 150 

žiakov (päť tried).  

   Uchádzač so zdravotným znevýhodnením – individuálne začlenení žiak pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania a správu 

zo špecializovaného pedagogického vyšetrenia 

 Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo 

v súťaži, ktorá súvisí s odborom štúdia na ktoré sa hlási. 

 Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť 

prijatý uchádzač, ktorý úspešne získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne absolvoval posledný ročník 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy, alebo úspešne absolvoval štvrtý ročník osemročného 

vzdelávacieho programu v strednej škole, alebo úspešne absolvoval  prvý ročník päťročného 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole, a splnil podmienky prijímacej skúšky 

z MAT a SJL (aspoň 15 bodov z MAT a aspoň 10 bodov zo SJL). Uchádzačovi, ktorý nie je žiakom 

základnej školy, potvrdzuje prospech ZŠ, alebo pripojí vysvedčenie zo ZŠ (originál, alebo overenú 

kópiu). 

 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

Prijatie uchádzača do zvoleného študijného odboru 2675M elektrotechnika je podmienené kladným 

posúdením zdravotného stavu všeobecným lekárom na prihláške na štúdium pre zvolený odbor. 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická nie je vhodná pre žiakov s dyskalkúliou (poruchou 

matematických schopností) a zníženou schopnosťou farebného rozlišovania.  

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

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

 

Prihláška sa podáva do  23. apríla 2018 do 14.00 hodiny. 

Zasadnutie prijímacej komisie je  23. apríla 2018.  

Prijímacie skúšky sa konajú 14. a 17. mája 2018 o 8.00 hodine. 

Prijatých uchádzačov zverejníme najneskôr  18. mája 2018. 
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 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 do 8:00 v deň konania prijímacej skúšky. 
 Prijme sa stanovený počet uchádzačov v poradí podľa počtu bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje 
priemer z MAT, FYZ a priemer prospechu (8. a 9. ročník) v uvedenom poradí. Ak sa nenaplní 
plánovaný počet žiakov do prvého ročníka, riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne 
o tom, či bude na škole prijímacie konanie v druhom kole – rozhodnutie o tom zverejní  
do 6. júna 2018. 

Uchádzačom prijatým na štúdium doručí škola rozhodnutie, ktoré je platné pre školský rok 
2018/2019. 

V prípade neprijatého uchádzača má možnosť jeho zákonný zástupca podať odvolanie do 5 dní 
odo dňa jeho doručenia riaditeľovi SPŠE, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava. 

Zápis na strednú školu (priniesť Zápisný lístok a vyplnenú návratku!) vykoná zákonný zástupca 
uchádzača v škole v deň určený v návratke (24. a 25. mája 2018) alebo po telefonickom dohovore.  
Žiak pri zápise vykoná test z cudzieho jazyka – ANJ alebo NEJ a základov Informatiky.  

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 2018, neprijatí uchádzači o štúdium na vysokej 
škole do 31. júla 2018. 

Celkovo prijmeme 30 uchádzačov do jednej triedy – oblasť prípravy/zameranie počítačové 
systémy. 

a) Ak počet záujemcov prevyšuje stanovený počet 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. 

b) Pri počte záujemcov do 30, sú všetci uchádzači prijatí. 
Kontaktná osoba pre prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019 je zástupkyňa školy  
Ing. Katarína Sekáčová – katarina.sekacova@adlerka.sk. 
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I. HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV, AKTIVÍT  (podrobný rozpis bodov je v časti II) 
 

Maximálny počet bodov je 215. Body sa získavajú za: 
 

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, za štvrtý stupeň 15 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 
 8. ROČNÍK body: 7 5 3 1 0 
 9. ROČNÍK  9 6 3 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  
 8. ROČNÍK               body: 8 6 4 2 1 
 9. ROČNÍK 10 7 4 2 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       

 

       Poznámka: Prijímacia komisia môže uznať i iné súťaže, súvisiace so zameraním školy (nie korešpondenčné). 
 

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 26. marca 2018 a schválené riaditeľom školy. Kritéria 
sú platné od 01.04.2018. 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, 26. marec 2018      Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ SPŠE 


