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Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 
v školskom roku 2023/2024 

 
V školskom roku 2023/2024 si žiaci môžu na našu školu podať najviac dve prihlášky a to za podmienky, že si 

vyberú dva odlišné študijné odbory. V školskom roku 2023/24 prijmeme do prvého ročníka žiakov v nasledovných 
študijných odboroch a v nasledujúcich maximálnych počtoch. 

 
Vzdelávací program Študijný odbor Počet tried a žiakov 

Umelá inteligencia 
2569 M00 
informačné a digitálne technológie 

1 trieda - 24 žiakov 

Inteligentné technológie 
2559 M00 
inteligentné technológie 

1 trieda - 24 žiakov 

Programovanie internetových 
aplikácií 

2573 M00 
programovanie digitálnych technológií 

1 trieda - 30 žiakov 

Sieťové technológie 
2561 M00 
informačné a sieťové technológie 

1 trieda - 24 žiakov 

Energetika a inteligentné aplikácie* 
Elektronické komunikačné 

systémy* 

 
2675 M00 
elektrotechnika 

 

 
1 trieda - 24 žiakov 

 

*Študijnú oblasť študijného odboru 2675 M elektrotechnika si žiak volí na konci druhého ročníka štúdia. 

 
Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na základe poradia žiakov vytvoreného v rámci prijímacieho konania. Pre 

každý študijný odbor bude vytvorené samostatné poradie žiakov. Poradie žiakov bude určené celkovým počtom 
dosiahnutých bodov za jednotlivé kritériá. Žiaci, ktorí sa umiestnia na nižších miestach ako je maximálny počet 
žiakov prijímaných na konkrétny odbor, nebudú prijatí pre nedostatok miesta. Zákonní zástupcovia neprijatých 
žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa doručuje riaditeľovi školy. 
Odvolanie musí byť podané včas a musí byť dôvodné.  
Body budú v prijímacom konaní prideľované nasledovne: 
 

Kritérium  Maximálny počet bodov 

Prijímacia skúška 200 
- zo slovenského jazyka a literatúry 100 

- z matematiky 100 

Testovanie T9 200 

- zo slovenského jazyka a literatúry 100 

- z matematiky 100 

Zohľadnenie študijných výsledkov 100 
- Povinné predmety 80 

- Celkový prospech 20 

Ďalšie kritériá – predmetové olympiády a celoslovenské súťaže 100 

Spolu za prijímacie konanie 600 

 
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 vyšší počet bodov za prijímaciu skúšku z predmetu matematika 
c. získal vyšší počet bodov v rámci testovanie T9 z predmetu matematika 
d. získal väčší počet bodov za súťaže a olympiády   
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Podrobne k jednotlivým kategóriám: 

1.  Prijímacia skúška (max. 200 bodov) 

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch predmetov - slovenský jazyk a literatúra a matematika. Za 
každý z predmetov môže žiak získať maximálne 100 bodov. Žiak nevyhovel kritériám prijatia, ak 
v rámci prijímacej skúšky nedosiahol z každého predmetu samostatne minimálne 30 bodov. Ak sa na 
základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prijímacia skúška neuskutoční, toto 
kritérium sa nebude hodnotiť.  

Každý z predmetov prijímacej skúšky má vyhradených 60 minút na riešenie písomných úloh. 
Presné časy a organizačné pokyny k jednotlivým predmetom dostanú uchádzači v pozvánke. 
Povolené pomôcky sú: kalkulačka a rysovacie potreby (uhlomer, kružidlo, pravítka). Žiaci so ŠVVP, na 
základe odporúčaní špeciálneho pedagóga a psychológa, ktoré sú súčasťou prihlášky, budú mať 
upravené podmienky vypracovania prijímacej skúšky v súlade s platnými predpismi. 

Žiak, ktorý pošle na SPŠE Zochova dve prihlášky (každú na iný študijný odbor), bude mať možnosť 
zúčastniť sa oboch termínov prijímacej skúšky. Do celkového hodnotenia v rámci prijímacieho konania 
sa mu započíta lepší z výsledkov v každom predmete samostatne.  

2. Testovanie T9 (max. 200 bodov) 

Uchádzačovi budú pridelené body v rozmedzí od 0 do 100 z každého predmetu samostatne priamo 
úmerne percentuálnemu zisku v Testovaní T9. Žiak nesplnil kritériá prijatia, ak v Testovaní T9 
nedosiahol v každom vyučovacom predmete samostatne  minimálne 30 bodov.  

Žiak nemusí konať prijímaciu skúšku v prípade, že v rámci Testovania T9 dosiahol minimálne 80 
% v každom vyučovacom predmete samostatne. Žiakovi sa za prijímaciu skúšku započíta maximálny 
počet bodov (t.j. 100 bodov za každý predmet prijímacej skúšky samostatne). 

V prípade, že uchádzač zo závažných dôvodov neabsolvuje Testovanie T9, bodový zisk za túto 
časť bude nahradený bodovým ziskom z prijímacej skúšky.  

Konečné rozhodnutie o prijatí či neprijatí žiaka vydá riaditeľ školy až po vyhodnotení výsledkov 
prijímacej skúšky.  

3. Zohľadnenie študijných výsledkov (max. 100 bodov) 

3.1. Povinné predmety (80 bodov) 

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. 
ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (okrem známky 5 – nedostatočný a 4 – dostatočný) 
z predmetov matematika a slovenský jazyk. Ak žiak v sledovanom období dosiahol v niektorom 
z vyučovacích predmetov známku nedostatočný, nesplnil podmienky prijatia. Do celkového počtu budú 
pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúcej prevodovej tabuľky:  

Známka Body 

1 20 

2 15 

3 10 

4 0 

3.2. Celkový prospech (max. 20 bodov)  

Ak žiak dosiahol v 8. ročníku pri koncoročnom hodnotení alebo v 9. ročníku pri polročnom 
hodnotení stupeň 1 – výborný zo všetkých klasifikovaných predmetov, do celkového hodnotenia sa 
započíta 10 bodov za každý školský rok samostatne. (max. 20 bodov).  

3.3.  Prevod slovného hodnotenia 

V prípade, že niektoré z predmetov uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 sú na prihláške v niektorom z 
polrokov hodnotené slovne, pre účely výpočtu bodového hodnotenia sa použije známka z neslovného 
hodnotenia v najbližšom polroku.  
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4. Ďalšie kritériá 

 4.1. Predmetová olympiáda 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde z predmetov Matematika 

a Fyzika, na Pytagoriáde a podobne.  Pri celonárodnom a medzinárodnom umiestnení v rámci 1. až 

3. miesta sa študentovi pripočíta 100 bodov. V prípade umiestnení v tom istom predmete na okresnom 

aj krajskom kole, započítava sa bodový zisk z vyššej súťaže. 

 Okresné kolo Krajské kolo 

Umiestnenie Body Body 

1. miesto 25 50 

2. miesto 20 40 

3. miesto 15 30 

 
4.2. Iné súťaže – najmä technického zamerania 

Ide o celoslovenské súťaže typu Klokan, súťaže v programovaní, iBobor, ale aj športové súťaže 

na národnej či medzinárodnej úrovni a podobné. Ak sa v niektorej súťaži uchádzač umiestnil na 

poprednom mieste počas 8.-9. ročníka, bude mu pridelený príslušný počet bodov podľa tabuľky.  

Umiestnenie Body 

1. miesto 25 
2. miesto 20 
3. miesto 15 

 
V prípade, že sa žiak zúčastní odbornej súťaže organizovanej SPŠE Zochova a umiestni sa na 

bodovanom mieste ako úspešný súťažiaci, bude mu v rámci prijímacieho konania pridelených 
maximálne 60 bodov. Pridelenie bodového zisku a oblasti, resp. študijné odbory, ktoré súťaž pokrýva 
budú špecifikované v štatúte súťaže. O organizovaní odborných súťaží informuje SPŠE Zochova na 
svojom webovom sídle www.zochova.sk.  
 

4.3. Správanie 

Ak uchádzač dosiahol za 8. ročník pri koncoročnom hodnotení, alebo za 1. polrok 9. ročníka 

zhoršenú známku zo správania na stupeň 3. alebo 4., nesplnil podmienky pre prijatie na štúdium. 

Pokyny pre žiakov so ŠVVP 

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. §7, ods. 5, prijímame aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ďalej len ŠVVP). Naša škola sídli v historickej budove a nemá bezbariérový prístup. Jednotlivé prípady 

posudzujeme osobitne, podľa individuálnych potrieb žiaka. Pokiaľ bol žiak na základnej škole integrovaný na 

základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie, je potrebné, aby zákonný zástupca doručil výsledky 

vyšetrení, príp. kópiu Návrhu na vzdelávanie na sekretariát školy, spolu s prihláškou na štúdium. Odporúčanie, 

resp. správa od špeciálneho pedagóga a psychológa nesmie byť staršia ako tri roky. Uvedené skutočnosti je 

potrebné vyznačiť aj v prihláške (vykoná výchovný poradca na základnej škole). V prípade potreby konzultácie sa 

môžete obrátiť na našu školskú psychologičku (psycholog@zochova.sk). Prosíme, kontaktujte nás na 

info@zochova.sk. 

Záverečné ustanovenia 

 Tieto kritériá pre prijímanie žiakov do prvého ročníka boli prerokované pedagogickou radou  
dňa 18.10.2022 v zmysle uvedeného zákona.    

                                                                                             
 V Bratislave  30. 11. 2022                                                               Ing. Marián Beniak, PhD. 

                                                riaditeľ, v.r. 

http://www.zochova.sk/
mailto:info@zochova.sk

