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K r i t é r i á  pre prijímanie žiakov  

do prvého ročníka SOŠ lesníckej v školskom roku 2020/2021  

v čase mimoriadnej situácie v súlade s opatreniami proti šíreniu koronavírusu 

 

 Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční primerane podľa § 62 až        

§ 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 NR SR 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 so zákonom NR SR č. 61/2015 o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozhodnutím Ministra školstva o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej 

situácie v školskom roku 2019/2020  zo dňa 29. 4. 2020. 

 Riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove po prerokovaní v pedagogickej 

rade dňa 6.5.2020 určuje pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2020/2021 nasledujúce 

podmienky a kritériá prijatia. 

 

1 POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV 

1.1 V školskom roku 2020/2021 budú otvorené dve triedy 4-ročného štúdia (celkový počet 

48 žiakov) študijného odboru 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka (38 žiakov) 

a  4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia  (10 žiakov) .  

1.2 Prihláška na štúdium musí byť doručená škole do 19. mája 2020. Prihláška môže 

obsahovať ako prílohy kópie diplomov a ocenení, v prípade, že žiak za tieto umiestnenia 

získava bodové bonifikácie.   

 

2 POSTUP HODNOTENIA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR 

Poradie úspešnosti sa stanoví na základe celkového počtu získaných bodov zoradených 

od najvyššieho po najnižší.  

2.1 Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok                       

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

2.1.1 Povinné predmety  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:  

  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  𝟓. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑚𝑒𝑡𝑜𝑣  

- slovenský jazyk a literatúra 

- matematika 
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2.1.2  Profilové predmety  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:  

  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  𝟑. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑚𝑒𝑡𝑜𝑣 

- biológia 

2.1.3  Doplnkové premety  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:  

  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  𝟐. (𝟒 − 𝒙). (𝟒 − 𝒙) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 𝑧 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑚𝑒𝑡𝑜𝑣 

- cudzí jazyk 

- geografia 

- fyzika 

2.2 Prospech  

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

2.3 Ďalšie kritériá 

Pre uznanie týchto kritérií je potrebné predložiť spolu s prihláškou na štúdium aj 

skenovaný originál, alebo fotokópiu diplomu za umiestnenie v súťaži, overenú 

riaditeľom/riaditeľkou  základnej školy, ktorú uchádzač navštevuje. 

2.3.1 Predmetová olympiáda 

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

1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku  

 okresné kolo                             1. – 3. miesto                                         3 body 

krajské kolo                               1. – 3. miesto                                         5 bodov 

(Pre každý predmet sa berie len najlepší výsledok. Je potrebné doložiť hodnoverný 

doklad) 

 Za úspešnú účasť (1.- 3. miesto) v krajských a vyšších súťažiach 

 v rôznych záujmových oblastiach ( individuálne)                                         5 bodov 

(Je potrebné doložiť hodnoverný doklad – diplom) 

2.3.2  Športová súťaž 

 Športová súťaž  sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. 

mieste v okresnom alebo krajskom kole športovej súťaže   

 okresné kolo športovej súťaže  1. – 3. miesto                  3  body 

krajské kolo športovej súťaže               1. – 3. miesto                         5  bodov 

2.3.3  Environmentálne  súťaže 

 Environmentálna súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1. až 3. mieste v okresnom, krajskom, celoslovenskom kole alebo v medzinárodnej súťaži  

 okresné kolo súťaže                     1. – 3. miesto                                            5 bodov 

krajské kolo súťaže                      1. – 3. miesto                                    10 bodov 

 celoslovenské kolo                       1. – 3. miesto      15 bodov 

 medzinárodná súťaž                              1 –  3. miesto        20 bodov 
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2.3.4 Vlastné kritérium školy 

 Za každé hodnotenie správania v 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku sa 

odčíta: 

a) 10 bodov za uspokojivé (2) 

b) 15 bodov za menej uspokojivé (3) 

c) 20 bodov za neuspokojivé (4) 

2.4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) zmenená pracovná schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie (zákon č.  

45/2008 § 67 ods. 3). Zmenená pracovná schopnosť však nesmie byť v rozpore so 

zdravotnými požiadavkami na prijatie do študijného odboru lesníctvo 

b) vyšší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c) vyšší počet bodov z profilového predmetu. 

 

3 POSTUP PRIJÍMACIEHO KONANIA A ZÁVÄZNÉ TERMÍNY 

3.1 Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie pre prijatie. Riaditeľ 

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

prijímacieho konania.  

3.2 Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude 

zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy (www.slspo.sk/prijimacky/) 

najneskôr v piatok 29. mája 2020. Špeciálne vygenerované kódy budú odoslané 

rodičom. 

3.3 Riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

3.4 Do  prvého  ročníka  vzdelávacieho  programu  úplného  stredného  odborného 

vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 

ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v platnom znení a splnil 

podmienky prijímacieho konania. 

3.5 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

3.6 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

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

potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

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

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

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 Ak uchádzač nedoručí do 4. júna 2020 potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na 

štúdium, nástup na štúdium mu zaniká, nástup na štúdium mu zaniká a ponúkne sa 

miesto ďalšiemu uchádzačovi. 

3.7 Proti  rozhodnutiu  riaditeľa  strednej  školy  o  neprijatí  sa  môže  uchádzač  alebo 

zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie podáva riaditeľovi strednej školy, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal. 

http://www.slspo.sk/
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3.8 Riaditeľ školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 

na webovom sídle školy alebo na výveske školy. 

3.9 Riaditeľ 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. 

3.10 Rozhodujúci je dátum doručenia na SOŠL v Prešove. 

 

4 PRIJÍMACIE KONANIE NA NENAPLNENÝ POČET MIEST (DRUHÝ TERMÍN)  

4.1 Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na 

webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

4.2 Riaditeľ 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. 

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

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

termín). 

4.4 Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ 

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. 

  

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

5.1 Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

5.2 Podmienkou prijatia na školu je vyhovujúci zdravotný stav uchádzača, ktorý vyplýva            

z poňatia študijného odboru 4219 M lesníctvo, v zmysle platného štátneho a školského 

vzdelávacieho programu. Do študijného odboru sa môžu prijať len telesne zdatní 

uchádzači, ktorých zdravotný stav je vyšpecifikovaný na tlačive vydanom školou a 

potvrdenom dorastovým lekárom. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača 

predloží potvrdenie o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania                    

v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31.augusta 2020. Tlačivo je 

dostupné na webovom sídle školy  (http://www.slspo.sk/prijimacky/zdravotna-

sposobilost/). 

5.3 Prijatý uchádzač doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na 

vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

5.4 Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa 

uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú. 
 

 

 

Prešov  6.05.2020      Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 

          riaditeľ školy 
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Príloha č. 1:   

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

 

 

        Stredná odborná škola lesnícka 

        Kollárova 10 

       080 01 Prešov 

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: 

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

- 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 

 


