Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

Kritériá pre prijatie študentov do 1. ročníka denného
pomaturitného duálneho vyššieho odborného štúdia v spoločnosti
T-Systems v školskom roku 2019/2020
V zmysle Zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon),
riaditeľ školy po prerokovaní so zástupcami spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach
a v Pedagogickej rade školy dňa 16.1.2019, so súhlasom Odboru školstva KSK plánuje
v školskom roku 2019/2020 otvoriť pre pomaturitné duálne vyššie odborné štúdium
(v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o.) 1 triedu v 1.ročníku trojročného
denného štúdia v odbore 2563 Q Počítačové systémy s počtom 30 študentov.

Druhý
termín

Prvý
termín

I. Termíny podania prihlášok (tlačená aj elektronická forma): prvý termín:
Prihlášku na štúdium je nutné podať najneskôr do 20.05.2019. Prvé kolo
prijímacích skúšok z IKT bude v treťom úplnom júnovom týždni. Presný
dátum prijímacích pohovorov bude uchádzačom oznámený písomne
v pozvánke.
Druhý termín podávania prihlášok (do 31.7.2019) môže byť vyhlásený len v
prípade, ak v prvom kole prijímacieho konania nebude naplnený stanovený počet
prijatých uchádzačov, t.j. 30.

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v stanovenom termíne podajú
riadne vyplnenú elektronickú prihlášku platnú pre školský rok 2019/2020 na pomaturitné
duálne vyššie odborné štúdium cez formulár:
http://www.spseke.sk/web/prihlasky_vos
Upozorňujeme na nevyhnutnosť použiť aktuálny formulár prihlášky pre školský rok
2019/2020 a splniť, resp. priložiť všetky požadované dokumenty (odsek II. body 1 až 7).
II. Podmienky pre prijatie do 1. ročníka a postupnosť krokov pri prijímaní:
1. Úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
2.

Dobrý celkový zdravotný stav a spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami
potvrdené praktickým lekárom na vytlačenej prihláške.

3.

Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok
2019/2020, ktorá je dostupná na http://www.spseke.sk/web/prihlasky_vos
Po úspešnom odoslaní prihlášky sa vygeneruje PDF súbor prihlášky, ktorú je potrebné
vytlačiť, podpísať, doplniť rodné číslo a na vytlačenej prihláške si dať potvrdiť
praktickým lekárom zdravotný stav a spôsobilosť na prácu so zobrazovacími jednotkami.

4.

Maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia maturitná skúška bude
akceptovaná z roku 2014) doložená overenou fotokópiou maturitného vysvedčenia. Ku
vytlačenej a podpísanej prihláške priloží uchádzač fotokópie koncoročných vysvedčení
z 1. až 4. ročníka (tieto nemusia byť overené) a overenú fotokópiu maturitného
vysvedčenia.

1

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami (vysvedčeniami) je potrebné doručiť
(alebo poslať poštou) najneskôr do 20. mája 2019 na adresu školy:
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice.

6.

Maturanti, ktorí maturujú v roku 2019 predložia osobne, alebo pošlú poštou overené
maturitné vysvedčenie hneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 10. júna
2019 na adresu školy: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice.

Potvrdenie o odbornom
vzdelávaní

5.

a) Po vyplnení elektronickej prihlášky na štúdium budú uchádzači kontaktovaní
zástupcami spoločnosti T-Systems a v termíne od 21. januára 2019 do 24.mája
2019 budú pozvaní na osobný pohovor.
b) Ku prijímacej skúške predloží uchádzač potvrdenie o odbornom vzdelávaní
a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od budúceho zamestnávateľa
– spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o., ktorá týmto potvrdzuje, že pripraví
uchádzača na výkon povolania alebo odborných činností v systéme duálneho
vzdelávania.
c) Uchádzač môže získať uvedené potvrdenie len na základe absolvovania
osobného pohovoru v termíne od januára 2019 do 31.mája 2019
v spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, Košice.

V prípade, ak uchádzač nedodá do termínu podávania prihlášky (20.5.2019) požadované
dokumenty (viď vyššie), bude vyradený z procesu prijímacieho konania.
III. Obsah a termín prijímacej skúšky (miesto konania SPŠE Komenského 44, Košice):
Obsahom prijímacej skúšky bude test zo základnej orientácie uchádzača v oblasti IKT.
Prijímacie skúšky sa budú konať na SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice.
IV. Osobný pohovor (miesto konania T-Systems Slovakia, Žriedlová 13 Košice):
a) Body, ktoré pridelí uchádzačovi zamestnávateľ (T-Systems Slovakia) počas
osobného pohovoru sú v rozsahu 0 – 100 bodov. Tieto body budú uvedené na potvrdení od
zamestnávateľa a budú prideľované takto:
Motivácia (0-15 b)
Iniciatíva (0-15 b)
Komunikačné zručnosti (0-10 b)
Schopnosť pracovať v tíme (0-20 b)
Komunikácia v anglickom jazyku (0-40b)
b) Body, ktoré môže uchádzač získať za test z IKT (body pridelí uchádzačovi prijímacia
komisia v škole) sú v rozsahu 0 – 50 bodov.
Uchádzači, ktorí získajú v teste „IKT“ 0 bodov nebudú prijatí na štúdium pre
nevyhovujúce výsledky.
Celkový počet pridelených bodov za oblasti a) a b) je: 100 + 50 = 150 bodov
d) Bonusové body za umiestnenie v IT súťažiach:
Ak sa uchádzač v posledných dvoch ročníkoch štúdia:
 zúčastnil národného kola súťaže Networking Academy Games bude mu pridelených
+ 5 bonusových bodov za každú súťaž (účasť v súťaži doloží potvrdením od školy,
alebo diplomom / platí len originál).
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za umiestnenie na prvých troch miestach v národnom kole súťaže Networking
Academy Games + 5 bonusových bodov za každú súťaž (účasť v súťaži doloží
potvrdením od školy, alebo diplomom / platí len originál)
 za účasť na súťaži Cisco Netriders + 5 bonusových bodov za každú súťaž (účasť v
súťaži doloží potvrdením od školy, alebo diplomom / platí len originál).
Bonusové body budú pripočítané pri ústnych skúškach v škole.
Určenie výsledného poradia, rovnosť bodov:
Uchádzači budú usporiadaní do poradia podľa celkového počtu pridelených bodov zostupne,
t.j. od najvyššieho celkového počtu získaných bodov po uchádzačov s najnižším počtom
získaných bodov.
Pri rovnosti bodov, bude prednostne prijatý žiak, ktorý získal viac bodov na osobnom
pohovore v T-Systems Slovakia.
Poznámka:
Hľadáme záujemcov s dobrými študijnými výsledkami v predmetoch matematika, fyzika,
informatika, anglický jazyk a taktiež záujem o IT oblasť.
V. Záverečné ustanovenia:
Riaditeľ školy uverejní na webovej stránke školy zoznam prijatých žiakov podľa výsledkov
prijímacieho konania najneskôr do troch dní od dňa konania písomnej prijímacej skúšky.
Riaditeľ školy odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o prijatí / neprijatí najneskôr do
3 dní od konania prijímacích skúšok a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu,
Ak sa prijatý študent v uvedenom termíne zápisu nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné
(podľa § 68 ods. 3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu
uchádzačovi, ktorý je v poradí.
V prípade, že sa na vyššie uvedené štúdium pre školský rok 2019/2020 nezapíše alebo sa
nenaplní stanoveným počtom študentov po 1 kole prijímacieho konania, riaditeľ školy
rozhodne o prípadnom konaní 2. termínu (do konca júna 2019) a určí dátum pre podávanie
prihlášok pre 2. termín.

V Košiciach 16.1.2019

Ing. Štefan Krištín
riaditeľ školy
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