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

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

INFORMÁCIE — PO PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH 

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 
 
 

Všetci uchádzači sú o výsledku prijímacej skúšky a výslednom poradí informovaní 
prostredníctvom webovej stránky školy www. spssza.sk v časti "Pokyny k prijímacej 
skúške"  a v átriu školy pod svojím pracovným kódom.  

 
 
 

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 záväzné 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. 
 

 Termín odvolacieho konania uchádzačov  o štúdium po 1. kole bude dňa 
21.6.2021 na Odbore školstva a športu ŽSK v Žiline. 
 

 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. 
 
 

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  

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 Žiline dňa 12.5. 2021                                                                           Ing. Jozef Ďuriník 
                                                                                                                            riaditeľ školy 


