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KRITÉRIÁ
na prijímanie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2014/2015
Študijné odbory:

2840 M
3918 M

biotechnológia a farmakológia
technické lýceum

Kritéria sú vypracované v zmysle § 65, ods.1,2 a 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade so Zákonom 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Určením počtu tried VZN PSK č.35/2013 v školskom roku 2014/2015, zo dňa 27.septembra
2013, boli dňa 25.februára 2014 pedagogickou radou stanovené počty žiakov v jednotlivých
študijných odboroch nasledovne:
študijný odbor
počet žiakov
______________________________________________________________________
 biotechnológia a farmakológia
14
 technické lýceum
16
______________________________________________________________________

Kritéria na prijímanie uchádzačov pre všetky študijné odbory
1/ V zmysle § 65, ods.1,2 a 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení platnom od
1.1.2013budú žiaci prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania.

2/ Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročník
ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra, matematika)
úspešnosť najmenej 90 %, podľa § 65, 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.

3/ Podmienkou prijatia do 1. ročníka je dosiahnutie minimálne 30 bodov z celkového počtu
bodov.

4/ Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne vzíde na základe súčtu
počtu bodov získaných:
 za prijímacie skúšky (predmety SJL a MAT profilové predmety, ktoré sú
určené MŠVVaŠ SR)
 za študijné výsledky v koncoročnom hodnotení v 8. ročníka a polročnom
hodnotení 9. ročníka
 za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
 za umiestnenie v predmetových olympiádach
Žiak môže získať:

max. 30 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra

max. 30 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika

max. 30 bodov za priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení v 8.ročníku ZŠ

max. 30 bodov za priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9.ročníku ZŠ

max. 10 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ
z predmetu slovenský jazyk a literatúra

max. 10 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ
z predmetu matematika

max. 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach
Riaditeľ prijme uchádzačov na prihlásený študijný odbor na základe celkového súčtu bodov.
Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom v 8.ročníku ZŠ a polročnom
v 9 .ročníku ZŠ:
-

z maximálneho počtu bodov (30) pri celkovom priemere študijných výsledkov 1,00 sa pri
zhoršení priemeru o 0,1 (jedna desatina) znižuje počet bodov o 1 (jeden) bod
(príklad: priemer 1,00 počet bodov 30, priemer 1,1 počet bodov 29 ...)

Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (každý
predmet samostatne):
-

(úspešnosť) x (0,1) = počet bodov

Body, ktoré žiak získa za umiestnenie v predmetových olympiádach:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

=
=
=
=
=

10 bodov
9 bodov
8 bodov
6 bodov
5 bodov

5/ Pri rovnosti počtu bodov o poradí rozhoduje:
- zmenená pracovná schopnosť (v zmysle § 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)

rodinné pomery (sirota, polosirota)
celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu matematika
celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra
lepší priemerný prospech za 8.ročník
lepší priemerný prospech za I. polrok 9.ročníka
vyššia úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka z predmetu matematika
vyššia úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka z predmetu slovenský jazyk a
literatúra
- lepšie umiestnenie v predmetových olympiádach
-

6/ Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
Rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok budú doručené zákonným zástupcom
uchádzača 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr
termínom prijímacej skúšky.

5 (päť) dní pred

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na vstupných dverách budovy SPŠ
chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné a na internetovej stránke školy,
www.spschkomhu.edu.sk, 16.mája 2014 v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí žiaka budú doručené jeho zákonnému zástupcovi
najneskôr do troch dní od termínu prijímacích skúšok.
Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľa školy podať
v stanovenom termíne odvolanie.
Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57, ods. 1 zákona
č.71/1967 o správnom konaní v znení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám rozhodnúť.
Zápis na štúdium
Termín zápisu prijatých uchádzačov bude zverejnený na internetovej stránke školy
a v rozhodnutí o prijatí. Zápis sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od
riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.

Kritéria boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 25. februára 2014
a Radou školy dňa 26. februára 2014

Humenné 25.02.2014

Mgr.František Babič
riaditeľ školy

