Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2020/2021
Počet prijímaných žiakov

Študijný/učebný odbor
3446 K grafik tlačových médií
3457 K operátor tlače
3693 K technik energetických zariadení budov
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
3650 M staviteľstvo
3355 H stolár
3661 H murár
3673 H kachliar
3686 F stavebná výroba

Počet
Počet prijímaných žiakov
tried
1/2
1/2
1
1/2
1/2
1
1/3
1/3
1/3
1

15
10
28
15
10
31
7
7
7
31

Kritéria prijímacieho konania do študijných odborov Spojenej školy
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy
nasledovne:
1.1. Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne z predmetov:
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika
Žiak môže získať z povinných predmetov 0 až 180 bodov.
1.2.

Profilové predmety :
 anglický jazyk
 fyzika

Žiak môže získať za profilové predmety 0 až 108 bodov.
1.3.

Doplnkové predmety:


technika

Žiak môže získať z doplnkového predmetu 0 až 36 bodov.

2.

PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo
všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
Žiak môže získať za prospech max. 15 bodov.
3.

ĎALŠIE KRITÉRIA

3.1. Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde
zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej
olympiáde a Pytagoriáde.
Žiak môže za každú predmetovú olympiádu získať 10 bodov, max. 60 bodov.
3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia
podľa profilácie strednej školy.
Žiak môže získať za účasť na celonárodnej súťaži 10 bodov.
Žiak môže získať za účasť na medzinárodnej súťaži 15 bodov.
Za účasť na týchto súťažiach môže získať max. 30 bodov.
4.

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú
pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie
žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
Žiak môže získať za splnenie všetkých kritérií max. 429 bodov.
Žiak bude prijatý na štúdium ak získa min. 10 bodov.

Kritéria prijímacieho konania do 3-ročných učebných odborov Spojenej
školy



úspešné absolvovanie 9. ročníka ZŠ (netýka sa učebného odboru 3686 F stavebná
výroba)
zdravotná spôsobilosť

Pri rovnakom počte získaných bodov:
1.) Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí žiakov lepšia známka z predmetu matematika za
II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka ZŠ. V učebnom odbore stavebná výroba
z posledného ročníka ZŠ.
2.) po naplnení bodu 1.) bude pri rovnakom počte bodov uprednostnený uchádzač s lepším
prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra za II. polrok 8. ročníka a I. polrok 9.
ročníka ZŠ. V učebnom odbore stavebná výroba z posledného ročníka ZŠ.

V Banskej Bystrici, dňa 7.5.2020
Prerokované v pedagogickej rade dňa 6.5.2020

PaedDr. Milan Ponický
riaditeľ školy

