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KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV NA DENNÉ ŠTÚDIUM 

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

 

I. PRIJÍMACIE KONANIE 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a 

§ 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, 

organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách. 

 

Pre školský rok 2020/2021 prijme Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb 

           na vidieku (SOŠPaSV), Zavarská 9, Trnava 

 

 absolventov 9. ročníka základnej školy 

 

do prvého ročníka denného štúdia: 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR ZAMERANIE Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

4210 M  

Agropodnikanie 

 Poľnohospodársky manažment   08 

 Kynológia   18 

10 

17 

 

1 

4336 M  

Vet. zdravotníctvo a hygiena 

 Chov hospodárskych zvierat    01 

 Chov cudzokrajných zvierat    03 

17 

8 

 

1 

Spolu  52 2 

 

 

Dôležité odporúčania pre vyplnenie prihlášky na štúdium: 

1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať 

dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej 

istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej 

školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva  na e-mail strednej školy: 

bobekova.adriana@zupa-tt.sk, alebo poštou na adresu strednej školy: Stredná odborná 

škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava. 

 

2. Ak si žiak podáva obidve prihlášky na prijatie do SOŠPaSV Trnava, pre I. termín 

prijímacej skúšky je potrebné vyznačiť v prihláške zameranie, ktoré v danom 

študijnom odbore uprednostňuje. 
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3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 

strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 1. 

 

4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva na e-mail strednej školy: bobekova.adriana@zupa-tt.sk,  alebo 

poštou na adresu strednej školy: Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na 

vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý 

termín). 

 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) 

1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 

zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený 

počet miest. 

 

2. V prípade že áno, prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 

2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole 

záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

 

 

II. KRITÉRIÁ PRIJATIA 

 

1. Poradie uchádzačov vychádza z bodového hodnotenia nasledovne: 

 

180 bodov za povinné predmety 

  54 bodov za profilový predmet 

  36 bodov za doplnkový predmet (chémia) 

  18 bodov za doplnkový predmet (informatika) 

  15 bodov za prospech (výborný zo všetkých predmetov za posledné tri roky) 

  50 bodov za olympiádu 

 

2. Kritériá prideľovania bodov: 

 

Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej 

školy nasledovne: 
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1.2. POVINNÉ  PREDMETY  

Zo Slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, budú pridelené body samostatne za 

každý predmet, za dosiahnutú známku a dva ročníky nasledovne:  

výborný chválitebný dobrý dostatočný max. počet 

45 20 5 0 90x2=180 

 

 

2.2. PROFILOVÉ  PREDMETY 
 

Profilovým predmetom je biológia. 

Z biológie budú pridelené body za dosiahnutú známku a dva ročníky nasledovne: 

 

výborný chválitebný dobrý dostatočný max. počet 

27 12 3 0 27x2=54 

 

 

3.2. DOPLNKOVÉ  PREDMETY 

Doplnkovými predmetmi pre strednú školu sú:  

- pre odbor Agropodnikanie - informatika 

- pre odbor Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chémia. 

 

Z informatiky budú pridelené body podľa dosiahnutej známky  z 8. ročníka   nasledovne:   

 

výborný chválitebný dobrý dostatočný max. počet 

18 8 2 0 18x1=18 

 

 

Z chémie, budú pridelené body za dosiahnuté známky za dva ročníky,  nasledovne:   

 

 

výborný chválitebný dobrý dostatočný max. počet 

18 8 2 0 18x2=36 

 

4.2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný 

zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský 

rok, t.j. maximálny počet bodov 15 
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5.2. ĎALŠIE KRITÉRIA 

Predmetová  a technická olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 

v olympiáde zo SJL, ANJ, NEJ, CHE, BIO,  alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde 

nasledovne: 

 

1. miesto 50 bodov 

2. miesto 40 bodov 

3. miesto 30 bodov 

4. miesto 20 bodov 

5. miesto 10 bodov 

 

Započítava sa len jedno a najvyššie umiestnenie z uvedených olympiád.   

                                                         

III. VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 

1. Na základe výsledkov prijímacieho konania budú prijatí uchádzači, ktorí po 

zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov dosiahnu 

umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest. 

 

2. Uchádzači, ktorí po zoradení od najvyššieho počtu bodov k najnižšiemu počtu bodov 

nedosiahnu umiestnenie do počtu rovnajúcemu sa počtu voľných miest v príslušnom 

študijnom odbore, budú neprijatí pre nedostatok miesta. 

3. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá v poradí: 

a) podľa § 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 

bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, v prípade 

našej školy len zameranie poľnohospodársky manažment, 

b) získal väčší počet bodov za  ĎALŠIE KRITÉRIA,  

 

c) dosiahol väčší počet bodov z určeného profilového predmetu školy (biológie). 

 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 
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IV. ROZHODNUTIA A ZVEREJNENIA O VÝSLEDKOCH PRIJÍMACIEHO 

KONANIA 

 

Riaditeľ SOŠP a SV Trnava najneskôr: 

 

- do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania, 

- do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy 

alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania, 

- do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 

e-mailu alebo poštou, 

- do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom         

sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy, 

- do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 

uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí 

podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

 

V. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

a) Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani 

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

b) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať 

zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej 

školy najneskôr 31. augusta 2020. 

c) Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa 

pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

d) Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

e) Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia 

príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje 

inak. 

 
 

Kontaktnou osobou pre prijímacie konanie je: Adriana Bobeková, tel. č. 033/5555 123. 

 

 

 

 

 

 

Trnava 30.04.2020        Ing. Ivan Tománek 

                    riaditeľ školy 
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Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

 

názov strednej školy  

adresa strednej školy  

 

 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol 

prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. * 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. * 

 

S pozdravom  

 

 

podpis uchádzača / zákonného zástupcu 
 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa preškrtnite 


