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I. Základné ustanovenia 
 

1. Pre prijímanie do 1. ročníka Spojenej školy v Martine pre školský rok 2024/2025  sa bude 
postupovať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to §62 až § 68 tohto 
zákona, zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 a zákona č. 18/2018 . 

 
2. Uchádzači do prvého ročníka učebných  odborov nebudú  konať prijímacie skúšky (odbory 

označené písmenom  F). Budú prijatí na základe poradovníka, ktorý bude vytvorený na základe 
priemeru známok za 1.polrok 8.ročníka ZŠ bez výchovných predmetov. 

 
3. V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť triedy v nasledovnej štruktúre odborov : 

 
2411 K mechanik nastavovač, mechanička nastavovačka                
2697 K mechanik elektrotechnik, mechanička elektrotechnička    
2682 K mechanik počítačových sietí, mechanička počítačových sietí           
2447 K mechanik hasičskej techniky, mechanička hasičskej techniky              
2478 F strojárska výroba              

                  2498 F technické služby v autoservise                     
 

 
 

II. Kritériá a podmienky prijímacieho konania 
 

1. Riaditeľ školy prijme uchádzača bez prijímacej skúšky do prvého ročníka odboru 
označeného písmenom K, ak uchádzač v externom testovaní T9 dosiahol v predmetoch 
slovenský jazyk a literatúra a matematika úspešnosť najmenej 80% samostatne v každom 
predmete, tak ako je to uvedené v bode II./3 a bude mu priznaný maximálny počet bodov 
za prijímaciu skúšku. 
 

2. Úspešné ukončenie 9.ročníka štúdia na základnej škole. 
 

3. Úspešné zvládnutie testov z profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk 
a literatúra a matematika. Obsah a rozsah testov je v súlade so ŠVP pre 2.stupeň ZŠ 
(ISCED 2). Jednotlivé testy trvajú 45 minút, majú bodové hodnotenie 1 – 30 bodov. 
Minimálny počet úspešného zvládnutia testu je 10 bodov. 
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4. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením a uchádzači so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami môžu mať čas na vypracovanie testov predĺžený najviac o 12 
minút.  

 
5. Účasť na súťažiach v predmetových olympiádach s umiestnením  

do 3. miesta: 
                         - s celoslovenskou pôsobnosťou                    + 30 b. 

    - s krajskou pôsobnosťou     + 20 b. 
    - s okresnou pôsobnosťou     + 10 b. 
 
5.    Priemer za 8.ročník a 1.polrok 9.ročníka ZŠ : 

- do 2,00    + 30 bodov 
- od 2,00 do 2,25   + 25 bodov 
- od  2,26 do 2,50   + 20 bodov 
- od  2,51 do 2,75   + 15 bodov 
- od 2,76 do 3,00   + 10 bodov 

 
6. Systém prevodu slovného hodnotenia na známky 

Žiaci, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené 
„absolvoval,“ alebo „slovné hodnotenie“, ho majú nahradené hodnotením z daného 
predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 
7. V prípade zníženej známky zo správania stráca uchádzač 20 bodov. 
8. Uchádzač môže získať spolu maximálny počet bodov 90. 
 

 
 

III. Podmienky prijatia na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania 
 

Pri rovnosti bodov o poradí rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: 
- v zmysle § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy prednostne prijme uchádzača, 
ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám 
prijímacieho konania 

- celkový priemer známok zo ZŠ bez výchovných predmetov 
- vyšší počet bodov z matematiky  
Podmienky prijatia pre žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
- Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 
a prevencie nie staršie ako dva roky. 

Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením 
- Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený 
odbor. 
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IV. Termín prijímacieho konania  

 
Prijímacie skúšky na vzdelávanie sa uskutočnia  v prvom termíne 2. mája 2024 a v druhom májovom 
termíne 6. mája 2024. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred 
termínom ich konania. 
V súlade s § 66 ods. 6, riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne 
o tom, či sa v škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre 
žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacia skúška v ďalšom termíne sa bude 
konať 18. júna 2024. 

 
 

V. Záverečné ustanovenie 
 

1. Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024, v ďalšom termíne 21.júna 2024. 

2. Riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne uchádzačov, ktorí 

budú prijatí na štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie 

a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov. 

3. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole uchádzač alebo zákonný zástupca 
neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do 
troch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania t. j. najneskôr do 
22. mája 2024, v ďalšom termíne do 26.júna 2024.  V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné 
rozhodnutia o prijatia na odbory vzdelávania, ktoré boli uvedené v prihláške, strácajú platnosť.  

4. Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť  prijímacej skúšky v riadnych 
termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod 
neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 
uchádzača riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy v takom 
prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

5. V prípade neprijatia uchádzača na zvolený odbor sa ponúkne miesto ďalšiemu uchádzačovi v 
poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu v zákonnej lehote do 
piatich dní. Odvolanie sa podáva  riaditeľovi Spojenej školy, Československej armády 24, 
v Martine. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline. 
 
 

 
 
 
 

 
                                                     ............................................. 
                                PaedDr. Jozef Zanovit  
                         riaditeľ školy  
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