
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM   

pre školský rok 2021/2022 
 

Vážení rodičia, milí žiaci, 
 

čas prijímacích skúšok sa blíži a tak dovoľte informovať Vás o postupoch, ktoré škola 
urobila a robí pre ich bezpečný a pokojný priebeh. 

Riaditeľ SPŠ stavebnej v Žiline  primerane upravil priebeh realizácie prijímacích  skúšok  
vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané   
závery  zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenie vlády SR č.229/2021 
a  vyhlášky č.197/2021 ÚVZ SR zo dňa 28.4.2021 v súlade s  usmerneniami MŠ VVŠ SR  
nasledovne: 
 

1. Do budovy školy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba 

uchádzači o štúdium. Pokiaľ žiak telesne postihnutý má prideleného nevyhnutného 

sprievodcu, môže vstupovať do budovy za rovnakých podmienok ako ostatní 

uchádzači.  

Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú. 
 

2.  Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v II. stupni varovania 

testom nepreukazuje.  

Uchádzači odovzdajú počas prezentácie Čestné vyhlásenie o svojej bezinfekčnosti 

a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísané zákonným zástupcom žiaka 
(aktualizované tlačivo zo dňa 30.4.2021 sa nachádza na webovej stránke školy v časti "Pokyny k 

prijímacím skúškam"). 
 

 

3. Pred vstupom do budovy budeme merať teplotu žiakom a pedagogickým 
zamestnancom. 
Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoby s klinickými príznakmi 
COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na 
skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích 
skúšok. 
 

4. V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov 
nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (ochorenie alebo 
karanténa), ospravedlní zákonný zástupca najneskôr do 8.00 h v deň konania 
prijímacej skúšky na sekretariáte školy spssza@spssza.sk . 
Prijímacia skúška v prípade chorého žiaka alebo žiaka v karanténe sa bude konať po 
skončení ochorenia alebo karantény v termíne, ktorý určí riaditeľ školy.  
 
Náhradný termín bude zverejnený na webe školy a bude písomne oznámený 
zákonnému zástupcovi žiaka na základe jeho písomného ospravedlnenia.  
 

Neprítomnosť žiaka dokladuje čestným vyhlásením jeho zákonný zástupca, v 
ktorom  uvedie, koľký deň je žiak v karanténe a kedy bude karanténa ukončená. 
Toto čestné vyhlásenie doručí zákonný zástupca riaditeľovi školy najneskôr v deň 
konania skúšky elektronicky, poštou alebo prostredníctvom osoby, ktorá nie je 



Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

úzkym kontaktom žiaka v karanténe. Po skončení karantény, keď pôjde žiak na 
kontrolu k príslušnému všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, získa od neho 
potvrdenie o karanténe žiaka. Toto lekárske potvrdenie odovzdá žiak riaditeľovi 
školy v deň, keď bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. 
 

5. V priestoroch školy  musia mať všetky osoby po celú dobu trvania skúšky prekryté 
dýchacie cesty rúškom/šatkou podľa  aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.  
Potrebné je účinné vetranie všetkých miestností v čase prestávky. 

        Na dostupných miestach budú umiestnené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu 
         rúk. 
6. Prijímacia skúška sa realizuje v učebniach  obsadených  maximálne na 50 % ich 

kapacity. Žiaci sedia po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov je 
vzdialenosť minimálne 2 metre. 

7.  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej 
skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do 
základnej školy. 

 

8. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča v učebniach 

minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov. 

 

ČASOVÁ ORGANIZÁCIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

03. a 10. máj 2021 

 

Príchod uchádzačov do areálu školy je možný od 7:40 h 

 

07: 45  -    08 : 00 h   -  Príchod žiakov do učební 

08 : 00 -    08 : 20 h   -  PREZENTÁCIA 

 

Na prezentáciu si uchádzači pripravia: 
 

 doklad na overenie totožnosti ( občiansky preukaz alebo iný preukaz s fotografiou- napr. 
preukážka na vlak, autobus, MHD, identifikačná karta, prípadne preukaz poistenca), 

 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti COVID - 19 
 

 

08 : 20 -    09 : 05  h         -        SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

                   (písomná skúška) 

 

09 : 05  -    09 : 20  h     -    Prestávka     (Počas prestávky žiaci nemôžu opustiť budovu 

školy!) 

 

09 : 20  -    10 : 20  h          -        MATEMATIKA 

                                                    ( písomná skúška  
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INFORMÁCIE — PO PRIJÍMACOM KONANÍ 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
 
 

Všetci uchádzači budú o výsledku prijímacej skúšky informovaní prostredníctvom 
webovej stránky školy www. spssza.sk v časti "Pokyny k prijímacej skúške"  a v átriu 
školy pod svojím pracovným kódom.  
Výsledné poradie uchádzačov bude vytvorené  do troch pracovných dní odo dňa 
konania druhého termínu prijímacej skúšky. 
 
 

Dôležité termíny 
 

 do 20. mája 2021  - škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy  o prijatí alebo 
neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacej skúšky zákonnému zástupcovi 
odoslaním naskenovaného PDF dokumentu prostredníctvom e-mailu. 

 

 do 25. mája 2021  zákonný zástupca doručí škole potvrdenie o 
nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na SPŠS Žilina a to odoslaním 
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu SPŠ 
stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina;  rozhodujúci je dátum doručenia 
škole. 
 
 

V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra 
školstva, vedy, výskumu  a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie  o 
nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 
 25. mája 2021, riaditeľ školy bude túto skutočnosť považovať za vyjadrenie nezáujmu o 
štúdium na našej škole a príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa 
odvolal v súlade s § 68 ods. (4) školského zákona v platnom znení. 
 

 proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca 
maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

 Odvolacie konanie po 1. kole bude prebiehať od 25.5.2021 
 

 V prípade nenaplneného počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 
prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 
školy o tom, či sa na škole vykoná prijímacia skúška v ďalšom termíne. Toto 
rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2021. 
 
 

TLAČIVÁ 
 

 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a súhlas so spracovaním osobných 

údajov  

 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a súhlas so spracovaním osobných 

údajov - aktualizované ku dňu 30.4.2021 

 Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 Žiadosť o náhradný termín prijímacej skúšky 

 Žiadosť o vydanie ISIC preukazu 

http://www.spssza.sk/


Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

ÚSPEŠNÝ — PRIJATÝ ŽIAK (PP) 

 Potvrdí nástup (v minulých rokoch to bol zápis), zákonný zástupca vyplní potvrdenie 
o prijatí/neprijatí, v  ktorom tiež záväzne uvedie voľbu voliteľných predmetov ( cudzí 
jazyk - anglický alebo nemecký, etická/náboženská výchova) a žiadosť o vydanie  
medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26.  
Naskenované PDF dokumenty zašle na adresu školy. 

ÚSPEŠNÝ — NEPRIJATÝ ŽIAK (NM) 

1. Vo výsledkovej listine bude prvých: 
 110 žiakov - študijný odbor staviteľstvo 
 10 žiakov - študijný odbor technické a informatické služby - 

v stavebníctve 
 24 žiakov - študijný odbor geodézia, kartografia a kataster, oddelených 

červenou čiarou. 

 Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci  z tohto počtu potvrdia záujem  
 o   štúdium  na   našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú  
možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o 
nenastúpení. 

2. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý žiak odovzdá škole potvrdenie o 
nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o 
prijatí uchádzačovi, ktorý je pod čiarou. 
 

3. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá v 
zákonnej lehote — do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči 
rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

NEÚSPEŠNÝ — NEPRIJATÝ ŽIAK (N5) 

 

Proti rozhodnutiu o neprijatiu na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať 
riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 
zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Prajeme všetkým uchádzačom veľa šťastia pri prijímacích skúškach a tešíme sa na 

stretnutie! 

 

 

V Žiline dňa 28.4. 2021                                                                           Ing. Jozef Ďuriník 
                                                                                                                            riaditeľ školy 


