Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Prijímacie konanie
na denné štúdium pre školský rok 2022/2023
Ponúkané študijné odbory
Číselný
kód
3739 M
3760 M
3765 M
3767 M

Študijný odbor/smerovanie
elektrotechnika
v doprave
a telekomunikáciách1)/elektrická
trakcia
a energetika v doprave; informačné a komunikačné technológie v doprave–
plánujeme prijať 26 žiakov
prevádzka a ekonomika dopravy2)/cestná doprava a preprava; železničná
doprava a preprava– plánujeme prijať 24 žiakov
technika a prevádzka dopravy/prevádzka a údržba cestných vozidiel –
plánujeme prijať 25 žiakov
dopravná akadémia1)/zasielateľstvo a logistika v doprave; informačné systémy
v doprave a logistike – plánujeme prijať 25 žiakov

Pozn.: 1)možnosť voľby profilácie po 2. ročníku
2)
možnosť voľby profilácie po 1. ročníku
Spolu plánujeme prijať 100 žiakov do prvého ročníka
Zákonný zástupca uchádzača o štúdium podáva prihlášku na vzdelávanie SPŠ dopravnej,
Hlavná 113, Košice v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
EDUID školy: 100014673

Základné informácie k prijímacím skúškam


Termíny konania prijímacích skúšok (1.kolo): - 1. termín: 2. máj 2022 (pondelok),
- 2. termín: 9. máj 2022 (pondelok).



Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené:
- vo vývesnej skrinke vo vestibule školy,
- na internetovej stránke školy www.spsdopravnake.sk



Kódové číslo uchádzača bude jeho zákonnému zástupcovi oznámené poštou spolu
s pozvánkou na prijímacie skúšky.

Kritériá na prijatie uchádzačov do 1. ročníka
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice v súlade s § 62 –
68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade
s novelou školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, po prerokovaní v pedagogickej rade a po
vyjadrení Rady školy určuje tieto kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023:











Prijímacie skúšky bude konať uchádzač zo slovenského jazyka a literatúry
a matematiky. Bez prijímacích skúšok budú prijatí tí uchádzači, ktorí v externom
testovaní T9 dosiahli úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete
samostatne. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky bude uchádzačovi
odoslané najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Ak sa uchádzač nezúčastnil externého testovania T9 z objektívnych príčin, je povinný
konať prijímacie skúšky.
Prijímacie skúšky budú realizované formou písomného preverenia vedomostí
z 2 predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika v rozsahu učiva podľa
vzdelávacích štandardov určených štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ.
Časový rozsah prijímacej skúšky je stanovený pre predmet slovenský jazyk a literatúra
60 minút, pre predmet matematika 60 minút.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni
augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca neplnoletého
uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ
školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého
ročníka.
Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.
Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory bude určené podľa bodového
zisku.
Uchádzačom budú pridelené body takto:
a) za známky z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika)
na koncoročnom vysvedčení v 6., 7. a 8. ročníku a na polročnom vysvedčení
v 9. ročníku (pozri tabuľku č. 1) – max. 40 bodov;
b) za výsledky na prijímacích skúškach zo SJL a z MAT– max. 100 bodov(50 bodov
za každý predmet);
c) prémiové body za výsledky na predmetových olympiádach a rôznych súťažiach
z matematiky, fyziky, informatiky, zo slovenského jazyka a literatúry, anglického
jazykav okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole(pozri tabuľku č. 2) – z jedného
predmetu bude pridelený najvyšší bodový zisk (nie súčet všetkých);
d) ak má uchádzač obidve prihlášky na našej škole, získa + 20bodov;
e) za každú zníženú známku zo správania (za každý stupeň) sa žiakovi odpočíta 10
bodov;
f) žiak môže získať max. 140 bodov + body za umiestnenie v olympiádach + body
za zvýhodnenie podľa odseku d);

g) žiakovi, ktorý prijímaciu skúšku na základe výsledkov externého testovania T9
nekoná, bude pridelený maximálny počet bodov, ktorý by mohol získať, t. j. 140
bodov. Tento počet bodov sa môže ďalej zvýšiť, resp. znížiť o body uvedené
v odsekoch c), d), e).
















Základnou podmienkou prijatia uchádzača konajúceho prijímacie skúšky je úspešné
zvládnutie prijímacích skúšok z oboch predmetov a úspešné absolvovanie ZŠ.
Za úspešné zvládnutie prijímacích skúšok sa pokladá získanie min. 12 bodov z každého
predmetu skúšky.
Rozhodujúcou podmienkou prijatia je poradie určené na základe bodového zisku.
Pri rovnosti bodov rozhoduje:
1. žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou v zmysle § 67 zákona 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý,
2. lepší priemerný bodový zisk z prijímacích skúšok,
3. lepší bodový zisk za profilujúce predmety (SJL, MAT) na základnej škole.
V mimoriadnych prípadoch, ak z objektívnych dôvodov nie je možné udeliť body
za priemery v jednotlivých ročníkoch (napr. rodičia sú repatrianti, pracovali a žili
v zahraničí a žiak navštevoval ZŠ v inej krajine), bude takýto žiak pozvaný na pohovor,
na základe ktorého budú posúdené jeho schopnosti študovať na našej škole zvolený
študijný odbor. Žiak musí predložiť doklad o ukončenom vzdelaní v inom štáte uznaný
SR. Bez predloženia dokladu nemôže byť prijatý.
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené 18. mája
2022
na webovom sídle školy https://spsdopravnake.sk a vo vývesnej skrinke
vo vestibule školy a v tomto termíne riaditeľ školy odošle zákonným zástupcom
uchádzačov o štúdium rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí
prijatie na vzdelávanie SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice; ostatné rozhodnutia
o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške
na vzdelávanie, strácajú platnosť.
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Ak uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na školu,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.
V rámci odvolacieho konania môže riaditeľ školy svoje rozhodnutie o neprijatí
pre nedostatok miesta opraviť (autoremedúra) len vtedy, ak plánované stavy nie sú
naplnené.
V prípade, že plánované počty uchádzačov sa nenaplnia ani po odvolacom konaní, riaditeľ
školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy môže vypísať 2. kolo prijímacieho
konania.

Tabuľka č. 1
Hodnotenie predmetov SJL a MAT na ZŠ (v bodoch)
Ročník

9.

8.

7.

6.

Známka

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Slovenský jazyk a lit.

5

4

3

0 -5 5

4

3

0

0

5

4

3

0

0

5

4

3

0

0

Matematika

5

4

3

0 -5 5

4

3

0

0

5

4

3

0

0

5

4

3

0

0

5

Tabuľka č. 2
Výsledky na predmetových olympiádach a súťažiach
(v bodoch)
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Úspešný riešiteľ

Kolo
okresné – regionálne krajské
30
40
20
30
10
20
5
10

celoštátne
50
40
30
20

Prevod hodnotenia absolvoval na známku
- Priradenie najbližším hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
Prevod slovného hodnotenia na známku
- Priradenie priemeru známok z predchádzajúcich ročníkov od 6. ročníka (vrátane).

Informácie pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP)
a ich zákonných zástupcov.
Rozhodnutie
o prijatí
žiaka
so
ŠVVP
bude
vydané
na
základe
platnéhopísomnéhoodporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
(CŠPP*, CPPPaP*), písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka so ŠVVP, inej lekárskej
správy a po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou, prognózou žiaka a po zabezpečení
nevyhnutných materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok.
Žiadosť zákonného zástupcu o úpravu prijímacej skúšky pre žiaka so ŠVVP
a platné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP*,
CPPPaP*), ktoré má v starostlivosti žiaka so ŠVVP je potrebné priložiť k prihláške.
Bez týchto dokumentov uchádzač nebude považovaný za žiaka so ŠVVP.
Úprava prijímacej skúšky bude v rozsahu:
a) žiak s vývinovými poruchami učenia – predĺženie času prijímacej skúšky o 25 %,
b) žiak s poruchou aktivity a pozornosti – predĺženie času prijímacej skúšky o 25 %,
c) žiak chorý, zdravotne oslabený – predĺženie času prijímacej skúšky o 25 %,
d) žiak s poruchou správania – predĺženie času prijímacej skúšky o 25 %,
e) žiak so zdravotným postihnutím – predĺženie času prijímacej skúšky o 25 %.
Kritériá pre prijatie zdravotne znevýhodnených žiakov a začlenených žiakov sú
uplatňované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štátnym vzdelávacím programom pre odborné
vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 37 doprava, pošty
a telekomunikácie v zmysle:
Mentálne postihnutie: Skupina študijných odborov 37 nie je vhodná pre žiakov
s mentálnym postihnutím.
Zrakové postihnutie: V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v oblasti dopravy nie sú študijné
odbory skupiny 37 vhodné pre uchádzačov s vážnym zrakovým postihnutím, slabšie poruchy
zraku korigované okuliarmi sú prípustné, osobitne mimo výrobných podnikov.

Sluchové postihnutie: V oblasti dopravy, osobitne pri obsluhe strojov a zariadení je zvýšené
riziko pri práci, preto nie sú študijné odbory skupiny 37 vhodné pre uchádzačov s vážnymi
poruchami sluchu, menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa
pripúšťajú osobitne pri výkone prác vnútri, v malých dielňach, kanceláriách.
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia
a narušenia.
Špecifické poruchy učenia: Podmienky vydania rozhodnutia o prijatí žiaka so ŠVVP záležia
od konkrétneho individuálneho prípadu, od stupňa poruchy a úrovne jej kompenzácie
a od samotných odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Vzhľadom na vysoké nároky študijných odborov skupiny 37 na študijné predpoklady žiakov
(technická predstavivosť, matematická zručnosť, čítanie a príprava technickej dokumentácie),
treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť
študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba
konzultovať so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi poradenského zariadenia, ktoré
má v starostlivosti žiaka so ŠVVP
*CŠPP – centrum špeciálneho pedagogického poradenstva
*CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ing. Martin Hospodár, v.r.
riaditeľ školy

