Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium do
I. ročníka pre školský rok 2020/2021
Základné informácie
V školskom roku 2020/2021 sa otvárajú odbory:
2675 M ELEKTROTECHNIKA -2 triedy s počtom 50 žiakov
2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE- 2 triedy s počtom 50 žiakov
2567 M MULTIMÉDIÁ – 1 trieda s počtom 25 žiakov
2559 M INTELIGENTNÉ TECHNOÓGIE – 1 trieda s počtom 25 žiakov
Dôležité termíny
- do 7.5.2020 riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijatia na štúdium
- do 13.5.2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže
požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný
odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu
- do 15.5.2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže
podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory
vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy
(Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy
najneskôr 31.augusta 2020.)
- do 29.5.2020 riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na
základe výsledkov prijímacieho konania
- do 29.5.2020 riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na webovom
sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania
- do 29.5.2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém
základnej
školy
(napr. EduPage),
odoslaním
naskenovaného
tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou
- do 4.6.2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí
strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium
(viď príloha č. 1)
- do 5.6.2020 riaditeľ strednej školy zverejní počet obsadených miest a počet
voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy
- do 15.6. 2020 riaditeľ strednej školy zverejní 100% naplnenosť tried na webovom
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy
- do 15.6.2020 riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy
zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie
na nenaplnený počet miest

Prihlášky na stredné školy
- Prihlášky na stredné školy vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca základnej
školy (ZŠ).
- Žiak si môže podať 2 prihlášky.
- Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
- Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Obe
prihlášky sú rovnocenné.
- Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech z konca 6. 7. 8. ročníka a 1.polroka
9. ročníka, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v
okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže,
prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. Na prihláške je uvedený aj termín
prijímacích skúšok.
- Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú
strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom
strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva
žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási,
na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Je preto vhodné, aby ste si overili
na škole, kam by vaše dieťa chcelo prestúpiť, kedy je potrebné žiadosť o prestup
podať.
Kritériá prijímacieho konania
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem
známky 5 – nedostatočný nasledovne:
1.1. Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika

1.2. Profilové predmety :
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
 prvý profilový predmet:
- anglický jazyk
 druhý profilový predmet:
- fyzika

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov,
do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
max. 15 bodov
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium nasledovne:
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,) MAT, FYZ alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
1. miesto
50 bodov
2. miesto
40 bodov
3. miesto
30 bodov
4. miesto
20 bodov
5. miesto
10 bodov
3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné
a medzinárodné
umiestnenia
a technických súťažiach.
účasť 20 bodov

žiaka

v matematických

3.3. Jedno vlastné kritérium strednej školy
Ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole
v 8. ročníku alebo 9. ročníku v odbornej súťaži z oblasti informatiky, robotiky

a elektrotechniky.
súťažiach):
1. miesto
2. miesto
3. miesto

(doložiť

diplom

umiestnenia

a účasti

na

uvedených

30 bodov
20 bodov
10 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 určeného profilového predmetu školy.

Kritériá prijímacích skúšok na Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša
vychádzajú z Rozhodnutia Ministerstva školstva z 29.4.2020. (Rozhodnutie
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020).
Kritériá prijímacích skúšok na rok 2020/2021 boli prerokované a schválené na
pedagogickej rade 7. mája 2020.

Príloha č. 1
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
975 18 Banská Bystrica
V ............................................., dňa ......................

Vec
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
Môj

syn/dcéra*

_________________________________

dátum

narodenia

_______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.
o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo
vašej strednej škole.

S pozdravom

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu*

* nehodiace sa preškrtnite

