Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, 950 50 Nitra

N O V É Kritériá
na prijímacie konanie do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej školský zákon), v súlade
so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kritériá sú ďalej vypracované v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy , výskumu
a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. (Ďalej len
rozhodnutie ministra)
Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet
žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.
Pre SPŠ stavebnú boli určené pre jednotlivé odbory nasledovné najvyššie počty žiakov :
♦ Odbor 3650 M staviteľstvo, kde možno prijať 110 žiakov.
♦ Odbor 3692 M geodézia, kartografia a kataster, kde možno prijať 20 žiakov.

Prijímacie konanie sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania
môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods.3 písm. b) školského zákona
b) splnil ustanovenia § 62 ods. 12 školského zákona (uchádzač nesmie byť žiakom inej
strednej školy)
c) splnil podmienky prijímacieho konania podľa nasledovných kritérií:

Kritériá na prijímanie uchádzačov platné pre obidva študijné odbory

V zmysle školského zákona a rozhodnutia ministra bude riaditeľ SPŠ stavebnej v Nitre
prijímať žiakov na základe výsledkov prijímacieho konania.
Podmienkou prijatia do 1. ročníka je :
► umiestnenie na 1. až 110. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor
3650 M staviteľstvo
► umiestnenie na 1. až 20. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor
3692 M geodézia, kartografia a kataster
Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne vzíde na základe:
počtu získaných bodov podľa nasledovných kritérií:

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:

Dva povinné predmety:

1.1.

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

Profilové predmety :

1.2.

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟑. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
Riaditeľ SPŠ stavebnej v Nitre určil 2 profilové predmety.
prvý profilový predmet: Anglický jazyk
druhý profilový predmet: Fyzika

Doplnkové predmety:

1.3.

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒃𝒐𝒅𝒐𝒗 = 𝟐. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝒌𝒅𝒆 𝒙 𝒋𝒆 𝒛𝒏á𝒎𝒌𝒂.
Riaditeľ SPŠ stavebnej v Nitre určil 3 doplnkové predmety.

prvý doplnkový predmet: Dejepis
druhý doplnkový predmet: Geografia
tretí doplnkový predmet: Chémia
Príklad: Ako sa realizuje výpočet bodov za povinné, profilové a doplnkové
predmety? Pri výpočte bodov napríklad za prvé dva povinné predmety - SJL a
MAT sa výpočet realizuje takto: počet bodov = 5. (4-x). (4-x):
Zoberme si žiaka, ktorý mal na vysvedčení z oboch predmetov známku 1:
To znamená, že
a) x=1 je známka z koncoročnej klasifikácie SJL z 8.ročníka
5. (4-x). (4-x) = 5.3.3 = 45
b) x=1 je známka z koncoročnej klasifikácie SJL z 1.polroka 9.ročníka
5. (4-x). (4-x) = 5.3.3 = 45
c) x=1 je známka z koncoročnej klasifikácie MAT z 8.ročníka
5. (4-x). (4-x) = 5.3.3 = 45
d) x=1 je známka z koncoročnej klasifikácie MAT z 1.polroka 9.ročníka
5. (4-x). (4-x) = 5.3.3 = 45
Tj. spolu žiak dostane 180 bodov za prvé dva povinné predmety.

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.

3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne
z intervalu 〈0; 100〉 bodov.
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, SJA,
FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a
Pytagoriáde.

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Žiakovi bude pridelených 10 bodov za 8. , a 9. ročník samostatne za celonárodné
a medzinárodné umiestnenia v technickej olympiáde.

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 kritériá,
c/ dosiahol väčší počet z profilového predmetu Fyzika.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne
vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne
jeho výkon.
Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené na
verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy najneskôr dňa 29. mája 2020.
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale iba
číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.
Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou SPŠ stavebnej v Nitre dňa
6. mája 2020. Per rollam.

Nitra 06. máj 2020
Ing. Marián Slovák, v.r.,
riaditeľ školy

