
 

 

Stredná priemyselná škola 

dopravná  
Študentská 23, 917 45 Trnava  

 
Kritériá 

na prijatie žiakov do 1. ročníka denného štúdia v šk. roku 2019/2020 

 

V zmysle ustanovení § 62 až  § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 

i v  súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorým bol Trnavským samosprávnym krajom určený a následne potvrdený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky maximálny počet žiakov v študijných odboroch, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy, vyjadrení rady školy určil tieto kritériá pre prijatie na štúdium do prvého ročníka šk. roku 2019/2020: 
1.    Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka šk. roku 2019/2020 

  

2.   Kritériá pre prijatie na štúdium na šk. rok 2019/2020 

a./ bez prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 

základnej školy dosiahli  v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%  

b./uchádzači, ktorí nesplnili bod 2a./ vykonajú prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v trvaní 

60 minút na každý predmet  

c./ uchádzači, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku vytvoria poradie v jednotlivých odboroch, podľa počtu bodov, ktoré 

budú pridelené nasledovne : 

 body za prijímacie skúšky maximálne 40 bodov (20 bodov z matematiky, 20 bodov zo slovenského jazyka a literatúry 

 body za celkový* priemer 8. (II. polrok) a 9. (I. polrok) ročníka maximálne 60 bodov 

 uchádzač, ktorý si dá na našu školu 2 prihlášky získa 20 bonusových bodov 

d./ prijatí budú žiaci, ktorí sa umiestnia v bodovom hodnotení do limitovaného počtu žiakov v jednotlivých odboroch  podľa      

       bodu 1 

     e./ ak sa prijatí uchádzači nedostavia na zápis (termín bude oznámený poštou spolu s rozhodnutím o prijatí), budú ich miesta  

          ponúknuté ďalším uchádzačom podľa bodového poradia v jednotlivých odboroch, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta                        

          a podali odvolanie proti neprijatiu 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia : 1. termín: 13.5.2019 2. termín: 16.5.2019 .  

Druhé kolo sa uskutoční len v prípade nenaplnenia tried v prvom kole. 

3. V prípade, že viacerí  uchádzači budú rovnako vyhovovať podmienkam prijatia, budú postupne   

    uplatnené nasledovné kritériá:  

a./ žiak má ZPS (priložiť platné písomné rozhodnutie) 

b./ väčší celkový počet bodov získaných v Testovaní 9  

c./ umiestnenie v predmetových olympiádach (MAT, FYZ, cudzie jazyky – priložená kópia diplomu) 

d./ väčší celkový počet bodov získaných na prijímacích skúškach 

e./ lepšie hodnotenie z profilových predmetov / SJL, MAT/ v 9. ročníku ZŠ /I. polrok/ 

f./ lepší priemer známok za 9. ročník /I. polrok/ 

g./ lepší priemer známok za 8. ročník /II. polrok/ 

Poradie uchádzačov (podľa pridelených kódov) po jednotlivých odboroch bude zverejnené na internetovej stránke školy 

www.spsdtt.edupage.org 

Informácia : Žiak so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť k prihláške na štúdium vyjadrenie lekára o schopnosti 

študovať zvolený odbor.  

*U p o z o r n e n i e:      do celkového priemeru známok sa nezapočítavajú známky z výchov.    

                                         Výpočet bodov za priemer zo ZŠ v programe na spracovanie prijímacieho konania: 

                                         B = 60 x {(5-P) : 4)} kde : 

                                         B je celkový počet bodov za priemer zo ZŠ a P je celkový priemer 8. (II. polrok)                

                                         a 9. (I. polrok) ročníka 

V Trnave dňa 04.03.2019 

                                                                                                                                    Ing. Peter Papík 

                                                                                                                                      riaditeľ školy 

Študijné odbory a odborné zamerania Počet tried  Plánovaný 

maximálny počet 

žiakov 

3739 M elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie 

a komunikačná bezpečnosť 

 

2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie  

               

3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika 

 

1 

 

2 

 

1 

 

31 

 

60 

 

23 

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy –  

logistika a prevádzka dopravy, podnikanie v doprave a službách 

 

3767 M dopravná akadémia  - ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo  

 

1 

 

1 

 

30 

 

22 

Celkový počet tried 6 166 

http://www.spsdtt.edupage.org/


 

 

Stredná priemyselná škola 

dopravná  
Študentská 23, 917 45 Trnava  

 
Kritériá 

na prijatie uchádzačov do 1. ročníka externého-večerného štúdia v šk. roku 2019/2020 

 

V zmysle § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich ustanovení, 

§ 62 až § 68 a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.65/2015 o stredných školách § 7, odsek 1, písmeno b) ,v súlade so zákonom č. 596 / 2003 

Zb. 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 školy, vyjadrení rady školy určil riaditeľ školy tieto kritériá pre prijatie na externé štúdium v šk. 

roku 2019/2020: 

 

1.    Počty prijímaných uchádzačov do 1. ročníka šk. roku 2019/2020 

                                                                          

 

2.   Kritériá pre prijatie na štúdium na šk. rok 2019/2020 

a./ podmienkou prijatia je ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitnou skúškou na inom odbore 

b./ uchádzači budú prijatí na základe zaslanej prihlášky na externé štúdium a po prijímacom pohovore 

c./ prijímací pohovor obsahuje prijímací test zo základného prehľadu v technike, doprave a telekomunikáciách a motivačného 

listu za ktorý je možné získať maximálne 30 bodov (20 bodov test a 10 bodov motivačný list) 

d./ uchádzači budú zoradení do tabuľky podľa počtu bodov z testu 

e./ v prípade rovnosti bodov rozhoduje viac bodov z motivačného listu 

 

3. Prijímacie konanie sa uskutoční 25.6.2019 

     

Poradie uchádzačov (podľa pridelených kódov) po jednotlivých odboroch bude zverejnené na internetovej stránke školy 

www.spsdtt.edupage.org 

 

V Trnave dňa 04.03.2019 

                                                                                                                                    Ing. Peter Papík 

                                                                                                                                      riaditeľ školy 

 

Študijné odbory a odborné zamerania Počet tried Plánovaný maximálny počet 

žiakov 

3739 M elektrotechnika  v doprave a telekomunikáciách 1 30 

http://www.spsdtt.edupage.org/

