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Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky 
s organizačnými zložkami 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická S.A.Jedlika 
Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola 

a 
Obchodná akadémia 

Kereskedelmi Akadémia 

Kritériá 

prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade, 

po vyjadrení Rady školy pri Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky stanovila kritériá 

prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024. 

 

1. Študijné odbory 
 

Podľa školského vzdelávacieho programu má škola nasledovné študijné odbory: 

 

1.1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika – Jedlik Ányos 

Elektrotechnikai Szakközépiskola  EDUID 100005926 

Kód Názov študijného 

odboru 

Vyučovací jazyk 

2675 M elektrotechnika slovenský jazyk 

(VJS) 

2675 M elektrotechnika maďarský jazyk 

(VJM) 

2561 M informačné a sieťové 

technológie  

slovenský jazyk 

(VJS) 

2561 M informačné a sieťové 

technológie 

maďarský jazyk 

(VJM) 

 
V triedach odboru elektrotechnika sa od 3.ročníka žiaci vyučujú vo vzdelávacích oblastiach počítačové 

systémy a elektroenergetika. 

1.2 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia  EDUID 100005927 

Kód Názov študijného 

odboru 

Vyučovací jazyk 

6317 M obchodná akadémia maďarský jazyk 

(VJM) 

Zverejnenie plánov výkonov určí MŠVVaŠ SR do 31.1.2023. Určenie počtu žiakov, ktorých možno 

prijať do 1. ročníka a termíny konania prijímacích skúšok zverejní riaditeľka školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade, po vyjadrení Rady školy pri Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky a so 

súhlasom zriaďovateľa do 31.03.2023.  
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2. Prihlášky na strednú školu 
 

2.1 Prihlášku na Spojenú školu, Komárňanská 28, Nové Zámky je možné podať:  

a. elektronicky overené riaditeľom základnej školy (ZŠ) cez školský informačný systém. 

Vyplnenú prihlášku odošle zákonný zástupca prostredníctvom školského informačného 

systému najneskôr do 14.marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške 

pripojí povinné prílohy podľa bodu 2.5 v zoskenovanej podobe ako prílohy 

k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.    

b. v listinnej podobe  podpísané ZŠ a s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je 

platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že 

prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi 

školy písomné vyhlásenie. Ak potvrdenie hodnotenia riaditeľom základnej školy nie je 

možné, zákonný zástupca uchádzača pripojí k prihláške kópie vysvedčení.   

2.2 Ak si žiak podáva obidve prihlášky na prijatie na Spojenú školu, Komárňanská 28, Nové 

Zámky, 1. termín prijímacej skúšky (PS) je potrebné vyznačiť v prihláške pre študijný odbor, 

ktorý žiak uprednostňuje. 

2.3 Termín podania prihlášky je pre všetky študijné odbory do 20.marca 2023. 

2.4 Žiakovi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP) s integráciou v ZŠ je 

potrebné vyznačiť v prihláške požiadavky na úpravu konania PS. K prihláške je potrebné 

doložiť žiadosť zákonného zástupcu žiaka o úpravu konania PS doplnenú o kópiu správ 

z diagnostického vyšetrenia nie staršie ako dva roky a o usmernenie k PS zo strany zariadenia 

poradenstva a prevencie. Zákonným zástupcom sa odporúča uviesť na prihláške svoje mobilné 

telefónne číslo.  

2.5 Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú: 

a. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršia ako dva roky a usmernenie k PS – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

b. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zmenenou 

pracovnou schopnosťou. 

c. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať 

zvolený odbor vzdelávania – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením. 

d. Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu 

na vysvedčení hodnotený slovne alebo ak základná škola nevie potvrdiť hodnotenie žiaka 

uvedené na prihláške. 

e. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 

olympiáde alebo súťaží – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie 

v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).  
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3. Prijímacie konanie 
 

3.1 Do zoznamu uchádzačov o prijatie na štúdium škola zaradí žiaka, ktorého prihláška bude 

zaevidovaná v Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky najneskôr do 20. marca 2023 

(dátum podania prihlášky na poštovú prepravu je najneskôr 20. marec 2023). Uchádzač 

o štúdium bude pozvaný na prijímacie skúšky písomne najneskôr 5 dní pred termínom konania 

PS.   

3.2 Prijímacie skúšky sa uskutočnia:  

 

1.termín –  04. máj 2023 

 

2.termín – 09. máj 2023 

 

Termín konania 2. kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenosti tried študijného odboru je  

20. jún 2023 (presný termín určí MŠVVaŠ SR). Nižšie uvedené podmienky a kritériá prijatia 

sa vzťahujú na všetky termíny aj na všetky kolá. 

 

3.3 Riaditeľka školy zriadi prijímaciu komisiu, ktorá posúdi študijné predpoklady uchádzačov 

a osvedčí priebeh a spracovanie výsledkov prijímacích skúšok.  

3.4 Profilové predmety pre uchádzačov o študijné odbory s vyučovacím jazykom slovenským sú 

slovenský jazyk a literatúra, matematika.  

3.5 Profilové predmety pre uchádzačov o študijné odbory s vyučovacím jazykom maďarským sú 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika. 

3.6 Forma prijímacích skúšok je písomná pre každý predmet. Ich rozsah a obsah je určený 

vzdelávacími štandardami pre 2. stupeň ZŠ a Štátnym vzdelávacím programom pre nižšie 

stredné vzdelávanie (ISCED2). 

3.7 Počas prijímacej skúšky uchádzač o prijatie na štúdium s vyučovacím jazykom slovenským 

v Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky absolvuje: 

 overenie vedomostí formou písomného testu z matematiky (40 minút), 

 overenie vedomostí formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry (40 

minút). 

 

3.8 Počas prijímacej skúšky uchádzač o prijatie na štúdium s vyučovacím jazykom maďarským 

v Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky absolvuje: 

 overenie vedomostí formou písomného testu z matematiky (40 minút), 

 overenie vedomostí formou písomného testu zo slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry (40 minút), 

 overenie vedomostí formou písomného testu z maďarského jazyka a literatúry (40 

minút). 
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  Minimálny počet bodov pre úspešné vykonanie písomného testu, z ktoréhokoľvek profilového     

      predmetu je 5 bodov. 

3.9 Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa podmienky PS upravia podľa 

usmernenia zariadenia poradenstva a prevencie. 

3.10 Prijímanie žiakov s jednotlivými diagnózami v jednotlivých študijných odboroch Spojená 

škola, Komárňanská 28, Nové Zámky posúdi prijímacia komisia na základe zdravotných 

požiadaviek na uchádzača uvedených v Štátnom vzdelávacom programe. Každý žiak sa bude 

posudzovať individuálne. Na tento účel je členom prijímacej komisie aj školská psychologička, 

s ktorou sa zákonným zástupcom žiaka odporúča konzultovať ešte pred prijímacími skúškami 

(kontakt na webovom sídle školy).  

3.11 Ak sa žiak ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín prihlási na štúdium na SŠ 

s vyučovacím jazykom slovenským, tak podľa §66 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský 

zákon), prijímacie skúšky z vyučovacích predmetov koná takto: 

a. zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím 

programom odboru vzdelávania v ZŠ, 

b. z ďalšieho predmetu v jazyku, v akom si ho na ZŠ osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka 

túto požiadavku uvedie v prihláške na vzdelávanie v SŠ.  

3.12 Ak sa žiak ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na štúdium na SŠ s vyučovacím 

jazykom národnostných menšín, tak podľa §66 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) 

koná PS z vyučovacích predmetov maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská 

literatúra, matematika. Z matematiky môže konať žiak PS v jazyku, v akom si ho na ZŠ 

osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na vzdelávanie v SŠ.  

 

4. Kritériá prijatia 
 

4.1 Uchádzači, ktorí v Testovaní 9 dosiahli úspešnosť aspoň 80 % v každom predmete samostatne, 

nekonajú prijímaciu skúšku a bude im pridelený maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač 

za prijímaciu skúšku získať. O tejto skutočnosti budeme informovať zákonných zástupcov 

telefonicky, mailom alebo sms. 

4.2 Uchádzači, ktorí v Testovaní 9 nedosiahli úspešnosť aspoň 80 % v každom predmete 

samostatne, konajú prijímaciu skúšku a bude im pridelený počet bodov, ktoré získajú za 

písomnú skúšku z predmetov uvedených v bode 3.7 pre žiakov s VJS a v bode 3.8 pre žiakov s 

VJM.  

4.3 Konečné poradie všetkých uchádzačov (tzn. bod 4.1 a bod 4.2) sa určí na základe súčtu bodov 

pridelených za prospech na ZŠ, za výsledky písomnej prijímacej skúšky, za výsledky Testovania 

9 - 2023 a za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania. Maximálny počet pridelených bodov je 330, z toho:  
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Za prospech na základnej škole vo vybraných 

predmetoch 

 

max. 100 bodov 

Za výsledky písomnej prijímacej skúšky max. 120 bodov 

Za výsledky Testovania 9 - 2023 max. 90 bodov 

Za umiestnenie v predmetových olympiádach 

a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania 

 

max. 20 bodov 

 

4.4 Kritériá prideľovania bodov: 

a. za prospech na ZŠ vo vybraných predmetoch: body sa prideľujú za koncoročné známky 

v 8. ročníku a polročné známky v 9. ročníku z predmetov vyučovací jazyk, cudzí jazyk (ak 

sa žiak učí dva cudzie jazyky, započítava sa jazyk s lepším prospechom), dejepis, geografia, 

matematika, biológia, fyzika, chémia a pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským aj 

slovenský jazyk a slovenská literatúra. Spolu je to 16 známok pre žiakov s vyučovacím 

jazykom slovenským a 18 známok pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Žiak získa 

bodové ohodnotenie nasledovne:  

 

Súčet známok VJS 16 17 18 19 20 21 22 atď.  

VJM 18 19 20 21 22 23 24 atď.  

Pridelené body 100 99 98 97 96 95 94 atď.  

 

- ak bol žiak v ZŠ v príslušnom klasifikačnom období hodnotený slovným hodnotením, 

prijímacia komisia nahradí slovné hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu 

z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

- ak bol žiak v ZŠ v príslušnom klasifikačnom období hodnotený slovom „absolvoval“, 

prijímacia komisia nahradí slovné hodnotenie hodnotením žiaka z daného predmetu 

z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. V prípade 

nemožnosti nahradenia slovného hodnotenia známkou, sa slovné hodnotenie nahradí 

priemerom známok z daného polroka z príslušného vysvedčenia.    

b. za výsledky písomnej prijímacej skúšky: za každý predmet prijímacích skúšok je možné 

získať max. 40 bodov. V prípade žiaka s vyučovacím jazykom slovenským sa získaný počet 

bodov násobí koeficientom 1,5.  
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c. Za výsledky Testovania 9 – 2023: za každý predmet Testovania 9 – 2023 je možné získať 

max. 30 bodov. V prípade žiaka s vyučovacím jazykom slovenským sa získaný počet bodov 

násobí koeficientom 1,5. Ak uchádzač o štúdium neabsolvuje Testovanie 9 – 2023 (resp. 

nebude možné priamo prideliť body za toto kritérium – škola nebude mať k dispozícii 

výsledky T9), body za toto kritérium sa nahradia bodmi za známky z profilových predmetov 

za 2. polrok 7. a 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ. V prípade uchádzača o štúdium s VJS 

ide o profilové predmety slovenský jazyk a literatúra a matematika a získaný počet bodov sa 

vynásobí koeficientom 1,5. V prípade uchádzača o štúdium s VJM ide o profilové predmety 

slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra.  

d. Za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania: body sa prideľujú za umiestnenie uchádzača na 1. – 3. mieste v okresnom kole, 

1. – 5. mieste v krajskom kole a 1. – 10. mieste v celoslovenskom kole v predmetových 

olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania: 

 

Umiestnenie Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

1.miesto 5 10 20 

2.miesto 4 9 19 

3.miesto 3 8 18 

4.miesto - 7 17 

5.miesto - 6 16 

6.miesto - - 15 

7.miesto - - 14 

8.miesto - - 13 

9.miesto - - 12 

    10.miesto - - 11 

 

4.5 Hodnotenie správania žiaka v 8. a 9. ročníku ZŠ sa v prijímacom konaní zohľadňuje: 

a. za každý 2. stupeň zo správania sa odpočíta 20 bodov z dosiahnutých bodov,  

b. ak bola žiakovi v uvedenom období znížená známka zo správania na 3. stupeň alebo 

4.stupeň, žiak nevyhovel kritériám prijatia.   

        4.6.  Pri rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov pomocné kritéria v poradí: 

a. zmenená pracovná schopnosť, 

b. dosiahnutý počet bodov PS,  

c. výsledky Testovania 9 – 2023, 

d. dosiahnutý počet bodov z umiestnení v súťažiach. 

 

5. Informácie pre zákonných zástupcov 
 

5.1 Výsledky prijímacieho konania  budú zverejnené v priestoroch školy na ul. Komárňanská 28, 

Nové Zámky a na internetovej stránke školy (www.spojenaskolanz.edupage.org) dňa 19. mája 

2023 a v rámci tohto termínu sa odošlú aj rozhodnutia o prijatí. Zákonný zástupca uchádzača 

doručí najneskôr do 24.5.2023 (vrátane)  písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na 
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štúdium v Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky a to  odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@spsenz.sk, osobne alebo poštou na adresu 

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky. Rozhodujúci je dátum doručenia. Vzor 

potvrdenia je prílohou tohto usmernenia.  

5.2 Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je potrebné na 

prihláške uviesť e-mail a telefónne číslo zákonných zástupcov uchádzača. 

5.3 V počte žiakov, ktorí sa prijímajú do prvého ročníka, riaditeľka školy rezervuje potrebný počet 

miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo závažných dôvodov nemohli 

zúčastniť a boli riadne ospravedlnení najneskôr v deň konania prijímacích skúšok v čase od 8.00 

hod. do 10.00 hod. na t. č. 035/6418256. Za riadne ospravedlnenie sa bude považovať písomné 

potvrdenie od lekára, ktoré je potrebné doručiť riaditeľke školy do 24 hod. odo dňa konania 

prijímacej skúšky.  Týmto uchádzačom určí riaditeľka školy náhradný termín prijímacej skúšky.  

5.4 Ak zákonný zástupca uchádzača nedoručí písomné potvrdenie o nastúpení v stanovenom 

termíne rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi 

v poradí, z tých ktorí splnili podmienky prijatia. Výber takéhoto uchádzača sa uskutoční na 

základe poradia podľa počtu dosiahnutých bodov.   

5.5 Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí odvolať 

v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

 

6.  Záverečné ustanovenia 
 

6.1 Tieto kritériá sú platné od 23.02.2022 a aktualizované 05.10.2022 pre prijímanie žiakov do  

1. ročníka štúdia v školskom roku 2023/2024. 

 

 

V Nových Zámkoch 05.10.2022     PaedDr. Lucia Takácsová 

                      riaditeľka školy 
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