KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O DENNÉ ŠTÚDIUM
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
V zmysle § 62 a nasl. 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 v pedagogickej rade stanovujem kritériá pre
prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:
Pre školský rok 2018/2019 prijme SPŠE, Hálova 16, Bratislava
 absolventov 9. ročníka základnej školy,
 absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia
do prvého ročníka denného štúdia:
ŠTUDIJNÝ ODBOR

Oblasť prípravy*

Počet žiakov

2561 M
INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

 vývoj IKT riešení

60

2675 M
ELEKTROTECHNIKA

 počítačové systémy
 televízna, komunikačná
a multimediálna technika

90

* oblasť prípravy si žiak volí na konci 2. ročníka štúdia.
Športovo nadaných žiakov prijímame do triedy so športovou prípravou v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika orientovanou najmä na loptové hry.
Dôležité odporúčania pre vyplnenie prihlášky na štúdium:
1. Ak si žiak podáva obidve prihlášky na prijatie do SPŠE Hálova, I. termín prijímacej skúšky je potrebné
vyznačiť v prihláške pre študijný odbor, ktorý žiak uprednostňuje.
2. Žiakovi so ŠVVP s integráciou v ZŠ vyznačiť v prihláške požiadavky na úpravu konania PS.
3. Záujem žiaka o štúdium v triede so športovou prípravou vyznačiť v prihláške v riadku 22.
II. PRIJÍMACIE KONANIE
1. Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium zaradíme žiaka, ktorého prihláška bude zaevidovaná v SPŠE,
Hálova 16, Bratislava najneskôr do 24. apríla 2018. Uchádzačov o štúdium pozveme na prijímacie skúšky písomne najneskôr do 30. apríla 2018.
2. Prijímacie skúšky sa uskutočnia:
I. termín - pondelok 14. máj 2018

II. termín - štvrtok 17. máj 2018

3. Počas prijímacej skúšky uchádzač o prijatie na štúdium v SPŠE Hálova absolvuje:
1. overenie vedomostí formou písomného testu z matematiky,
2. overenie vedomostí formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry.
III. KRITÉRIÁ PRIJATIA
1. V prijímacom konaní môže uchádzač získať maximálne 120 bodov, z toho
40 bodov za priemerný prospech v ZŠ,
20 bodov za výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 (monitor),
30 bodov za písomný test z matematiky,
30 bodov za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry.

2. Žiaci, ktorí v Testovaní 9 (monitor) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %,
vyhoveli kritériám prijímacieho konania a budú prijatí bez prijímacej skúšky.
3. Kritériá prideľovania bodov:
a) za priemerný prospech z predmetov: vyučovací jazyk, matematika, cudzí jazyk (vyberáme ten, v ktorom
má žiak lepšiu známku), dejepis, zemepis, prírodopis, fyzika v II. polroku 8. ročníka a v I. polroku 9.
ročníka ZŠ - maximálne 20 bodov za každé hodnotené obdobie:
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b) úspešnosť v Testovaní 9 (monitor) - maximálne 10 bodov za každý predmet:
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IV. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA
1. Uchádzač vyhovie na prijímacej skúške, ak získa minimálne 10 bodov z matematiky a 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry.
2. Uchádzači, ktorí získajú na prijímacej skúške menej ako 10 bodov z matematiky a/alebo 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry, nebudú prijatí z dôvodu nevyhovenia na prijímacej skúške.
3. Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho
počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných
miest.
4. Uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov nedosiahnu umiestnenie
do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v príslušnom študijnom odbore, nebudú prijatí pre nedostatok
miesta.
5. Pri rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov pomocné kritériá v poradí:
a) znížená pracovná schopnosť,
b) priemerný prospech z profilových predmetov (matematika, slovenský jazyk a literatúra) v I. polroku 9.
ročníka ZŠ,
c) priemerný prospech zo všetkých predmetov okrem výchovy v I. polroku 9. ročníka ZŠ,
d) priemerný prospech z profilových predmetov v druhom polroku 8. ročníka ZŠ,
e) priemerný prospech zo všetkých predmetov okrem výchovy v II. polroku 8. ročníka ZŠ.
6. V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok miesta. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na základe poradia podľa počtu dosiahnutých bodov.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.

Tieto kritériá sú platné od 1. apríla 2018 pre prijímanie žiakov do I. ročníka štúdia v školskom roku
2018/2019.
Termín zápisu do I. ročníka štúdia bude uvedený v rozhodnutí o prijatí na štúdium.
V prípade neprijatého uchádzača má možnosť jeho zákonný zástupca podať odvolanie do 5 dní odo dňa jeho
doručenia riaditeľke SPŠE, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5.
Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je Mgr. Alena Brychtová (02/63 82 34 02).

Bratislava 15. novembra 2017

Ing. Iveta Šafránková, v. r.
riaditeľka

