
 1 

  

 
PRIJÍMACIE KONANIE 

STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY STAVEBNEJ V ŽILINE  
DO 1. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO ROKU  2021/2022 

 

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline podľa § 65 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, 
podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v 
pedagogickej rade stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka  
 

nasledovne: 
 

I. STANOVENÝ POČET ŽIAKOV pre  prijatie do 1.ročníka školského roku 2021/2022: 
 

a)  študijný odbor staviteľstvo  (STV)  
číselný kód 3650 M  - 110 žiakov 
 

b) študijný odbor technické a informatické služby - v stavebníctve  (TIS)  
              číselný kód 3917 M 06   - 10 žiakov  
           

c)  študijný odbor geodézia, kartografia a kataster (GKK) 
 číselný kód 3692 M  - 24 žiakov 
                                                                  SPOLU:  144  žiakov       
                   

 

II.   TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 
 

1.KOLO   
                                       1. termín:  3. mája 2021 - pondelok 
                                       2. termín: 10. mája 2021 – pondelok 
 
                     2. KOLO  
                 Termín 2. kola vyhlási riaditeľ školy v závislosti od výsledku zápisu prijatých uchádzačov  
                  v 1. kole. 
 

III. OBSAH A ROZSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:  
 

         Učivo z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika podľa štátneho vzdelávacieho 
        programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2. 
 

IV. PODMIENKY PRIJATIA: 
 

1. Podanie prihlášky (tlačivo vydá ZŠ) na našu školu do 16. apríla 2021.  
Prihlášku podá uchádzač alebo jeho zákonný zástupca  do 8. apríla 2021 na svojej ZŠ, ktorá 
je povinná ju do 16. apríla 2021 poslať na SŠ: 

 cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), 
 odoslaním naskenovanej prihlášky prostredníctvom e-mailu na adresu  
     spssza@spssza.sk, 
 alebo poštou na adresu SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina.  

 

              Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie    
          o zdravotnej  spôsobilosti žiaka. 
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2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou 

pracovnou schopnosťou (ZPS), nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom. 
Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú  
v Školskom vzdelávacom programe našej školy. 
Potvrdenie predloží riaditeľovi školy najneskôr pri nástupe do školy na začiatku školského    
roka. 

3. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy. 

4. Doklad o získaní  nižšieho stredného vzdelania  preukáže žiak na začiatku školského roka 
(vysvedčenie za 9. ročník). 

5. Uchádzači budú prijímaní na ten študijný odbor,  na ktorý si  podali prihlášku. Žiaci  v 
odbore 3650 M staviteľstvo, po absolvovaní 1.ročníka, si vyberajú voliteľnú oblasť   
nasledovne: 
     – pozemné staviteľstvo, 

          – dopravné staviteľstvo, 
     – požiarna ochrana, 
     – rekonštrukcie a modernizácie budov, 
     – stavebný a realitný manažment. 
 

6. V prípade, že uchádzač na prihlásený študijný odbor nebol prijatý pre nedostatok miesta, 
môže jeho zákonný zástupca  v odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na 
štúdium požiadať o zaradenie a prijatie na iný študijný odbor, ktorý v prijímacom konaní 
nebol naplnený. 

 
V.KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV: 

 

Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaregistrovanú prihlášku na našej škole a má právo konať 
prijímaciu skúšku, bude pozvaný na prijímacie skúšky pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred 
jej konaním,  na adresu zákonného zástupcu, uvedenú v prihláške.  
 

Uchádzači o štúdium budú hodnotení na základe výsledkov prijímacej skúšky, prospechu zo ZŠ 
a výsledkov v matematických a fyzikálnych súťažiach. 
 

1. Prijímacia skúška: 
 

a)  pozostáva z písomnej skúšky z profilových predmetov: 
 

                     - pre odbor 3650 M STAVITEĽSTVO:  slovenský jazyk a literatúra, matematika, 
 

             - pre odbor 3917 M 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY:   
                slovenský jazyk a literatúra,    matematika, 
 

             - pre odbor 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER:   
                 slovenský jazyk a literatúra, matematika. 

 

b) Trvanie skúšky:    
 zo slovenského jazyka a literatúry - 45 minút, 
 z matematiky - 60 minút. 

 
 

c) Hodnotenie písomnej skúšky: 
               Písomná skúška bude hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia úloh.  
               Z jednotlivých predmetov skúšky je možné získať maximálne: 

 40 bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 
 60 bodov z matematiky. 
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d) Za úspešne vykonanú skúšku je považovaná skúška, pri ktorej uchádzač  dosiahne 
        aspoň  minimálny počet bodov z jednotlivých predmetov skúšky: 

 min 11  bodov  zo slovenského jazyka a literatúry   (10 a menej - nevyhovel), 
 min 16  bodov  z matematiky  (15 a menej - nevyhovel). 

    

Ak uchádzač získa z ktoréhokoľvek predmetu prijímacej skúšky menej bodov, než je stanovený 
minimálny počet, bude považovaný za neúspešného a  nebude zaradený do poradia žiakov pre 
prijímanie na štúdium. 
 

2. Hodnotenie študijných výsledkov zo základnej školy: 
Za dosiahnuté výsledky v prospechu  v ZŠ v 6. a 7. ročníku (na konci školského roka)  

a v 8. ročníku (za 1. polrok  školského roka) budú pridelené  body podľa študijného 
priemeru (za každý ročník osobitne) - použiť prihlášku na štúdium na strednej škole 
tlačivo číslo: 062 MŠVVaŠ SR/od 15.02.2021 (príloha č.1). 

 
PRIDELENIE BODOV ZA DOSIAHNUTÝ PRIEMERNÝ PROSPECH NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 
(TAB. 1) 

 
PRIEMERNÝ PROSPECH POČET BODOV 
1,00 13 
1,01 – 1,15 12 
1,16 – 1,29 11 
1,30 – 1,39 10 
1,40 – 1,50 9 
1,51 – 1,64 8 
1,65 – 1,75 7 
1,76 – 1,89 6 
1,90 – 2,00 5 
2,01 – 2,14 4 
2,15 – 2,25 3 
2,26 – 2,39 2 
2,40 – 2,50 1 
2,51 a viac 0 

 
Do priemerného prospechu sa započítavajú všetky povinné vyučovacie predmety. Do priemerného prospechu sa 
nezapočítava hodnotenie zo správania a hodnotenie z výchovných predmetov (OBN, etika, náboženstvo, TEV, HV, prac. 
vyuč. a pod.) 
 

 
3. Pridelenie bodov za účasť v matematických a fyzikálnych súťažiach 

 
PRIDELENIE BODOV ZA ÚČASŤ V MATEMATICKÝCH A FYZIKÁLNYCH SÚŤAŽIACH 

(TAB. 2) 

 
umiestnenie oblastné kolo krajské kolo  celoštátne kolo 
1. miesto 10 bodov 15 bodov 20 bodov 
2. miesto 7 bodov 12 bodov 15 bodov 
3.miesto 5 bodov 10 bodov 12 bodov 
Úspešný riešiteľ 2 body 6 bodov 8 bodov 

  
 Za účasť a umiestnenie v školskom kole sa body z jednotlivých súťaží neprideľujú. Body budú pridelené iba za súťaže: 

matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, turnaj mladých fyzikov, Pytagoriáda, ktorých sa žiak zúčastnil v  7. až 
9.ročníku. 
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VI. PORADIE ŽIAKOV NA PRIJATIE NA ŠTÚDIUM:  

 
Uchádzači o štúdium budú zaradení do poradia, ktoré sa vytvorí súčtom bodov získaných za 
študijné výsledky zo základnej školy, počtom bodov z jednotlivých matematických a fyzikálnych 
súťaží a počtom bodov získaných z testov prijímacieho konania. 
Zoradenie uchádzačov bude od najvyššieho počtu bodov po najnižší.  
 

Pri rovnosti bodov sa poradie uchádzačov určí nasledovne: 
 

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) po naplnení bodu a) v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 
prospechom z predmetu matematika na konci 7. ročníka a v 1. polroku 8. ročníka ZŠ,  

 

c) po naplnení bodu b) v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 
prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra na konci 7. ročníka a v 1. polroku 

             8. ročníka ZŠ,  
 

d) po naplnení bodu c) v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 
prospechom z predmetu fyzika na konci 7. ročníka a v 1. polroku 8. ročníka ZŠ,  

 

e) po naplnení bodu d) v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý bol 
úspešným riešiteľom matematických a fyzikálnych súťaží v oblastných, krajských  

              a celoštátnych kolách.  Počet bodov sa bude určovať podľa tabuľky č. 2. 
 
 

 
VII. PRIJATIE UCHÁDZAČOV A ROZHODNUTIE O PRIJATÍ 

 
1. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľ školy, ktorý na posúdenie ich 

predpokladov zriaďuje prijímaciu komisiu.  
 

2. V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na 
webovom sídle www.spssza.sk a výveske školy. 

 

3. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom 
a informácia o prijatí /neprijatí.  

 

4. V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže 
zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (ochorenie a pod.), ospravedlní zákonný 
zástupca najneskôr do 8,00 hod. v deň konania prijímacej skúšky na sekretariáte školy 
(spssza@spssza.sk). 

              Takémuto uchádzačovi určí riaditeľ školy náhradný termín.  
 

5. Riaditeľ školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému 
zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie: 
 

 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,  
  poštou na adresu trvalého bydliska. 

 
 

 

 

 

 

http://www.spssza.sk/
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VIII. ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV 
 

1. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte 
školy v dňoch 17. - 18. mája 2021 v čase od 8.00 – 15.00 h. 

 
V prípade, že sa zákonný zástupca žiaka z akéhokoľvek dôvodu nemôže na zápis dostaviť, je 
povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne. 
 

2. Zákonný zástupca prijatého uchádzača prinesie na zápis svoj preukaz totožnosti, potvrdenie 
o nastúpení/nenastúpení žiaka vydané základnou školou a vyplnenú návratku (zaslanú s 
rozhodnutím o prijatí).  
 

3. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezapíše v určenom termíne, 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je podľa § 68 ods. 3 školského zákona 
neplatné. V takom prípade riaditeľ školy uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu 
uchádzačovi, ktorý sa v stanovenom počte možných prijatých neumiestnil - nebol prijatý pre 
nedostatok miesta.  

 
 

IX.  DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA  
 
1. Prijaté zásady prijímania uchádzačov o štúdium platia  pre 1. a  2. termín 

prvého kola prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka základnej školy. 
 

2. Druhé kolo prijímacieho konania vypíše riaditeľ školy v prípade nenaplnenia 
určeného počtu žiakov po zápise prijatých uchádzačov v májových termínoch 
prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 
2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
       POZNÁMKA: Tieto kritériá sa môžu zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie 
       v priebehu školského roka 2020/2021. 

 
Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na   
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a nariadením Ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 

 
 
       Kritériá boli prerokované per rollam na pedagogickej rade školy dňa 22.02.2021 a na  
       Rade školy dňa 23.02.2021. 
 
 
 
      V Žiline dňa 24.02.2021                                                                         Ing. Jozef Ďuriník 
                riaditeľ školy 
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