STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA
KOLLÁROVA 10, PREŠOV

080 01 PREŠOV
________________________________________________________
KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 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 a podľa rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky zo dňa 04. 01. 2021 a zo dňa 26. 01. 2021.
Prijímacie skúšky sa budú konať v dvoch termínoch a to v pondelok 03. mája 2021
a v pondelok 10. mája 2021. V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno
prijať do prvého ročníka, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne
o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne.
Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a biológia písomnou formou - test zostavený z úloh s možnosťou výberu
správnych odpovedí a úloh s krátkou odpoveďou, súčasťou testu z biológie je poznávanie
prírodnín v grafickej podobe. Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z týchto predmetov
v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej
škole.
Riaditeľ školy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy per rollam dňa 22. 02. 2021,
po vyjadrení rady školy per rollam zo dňa 24. 02. 2021, v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, v súlade s Upraveným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení
na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský
rok 2021/2022 v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja podľa § 31 ods. 2
písm. e) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pod č. 2021/10170:1-A2220 zo dňa 29. januára 2021 určil, že
v školskom roku 2021/2022 budú otvorené dve triedy 4-ročného štúdia (celkový počet 50
žiakov) študijného odboru 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka (38 žiakov)
a 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia (12 žiakov) a uchádzači budú prijatí v poradí
podľa celkového počtu bodov získaných takto:
A.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí za výsledky zo ZŠ, t. j. v 6.
– 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku dosiahli priemer známok 1,00.

B.

Na základe výsledku prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie
a študijných výsledkov v základnej škole každý uchádzač môže získať maximálne
300 bodov, t. j.:
1. maximálne 100 bodov za výsledky zo ZŠ, t. j. priemer známok v 6. – 8. ročníku v 2.
polroku a v 9. ročníku v 1. polroku, mimo výchovných predmetov (príloha č. 1).
2. maximálne 100 bodov za výsledky z profilových (SJL, BIO) a doplnkových (MAT,
CUJ) predmetov v 6. – 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku (príloha
č. 1).
3. maximálne 100 bodov za výsledky prijímacej skúšky (za test zo slovenského
jazyka a literatúry sa priradí najviac 50 bodov, za test z biológie najviac 50
bodov).
4. Uchádzači, ktorí sa počas štúdia v 6. – 9. ročníku základnej školy umiestnili na
1., 2. alebo 3. mieste v okresnom a vyššom kole predmetovej olympiády
v biológii, za kritérium uvedenom v bode č. 3 (test z biológie) získajú maximálny
počet bodov, t.j. 50 bodov a prijímaciu skúšku z biológie nekonajú.
Pre uznanie tohto kritéria je potrebné predložiť spolu s prihláškou na štúdium aj
fotokópiu diplomu za umiestnenie v súťaži, overenú riaditeľom/riaditeľkou
základnej školy ktorú uchádzač navštevuje.
Žiakom, ktorí budú mať na prihláške za daný predmet v danom roku alebo
polroku uvedené „absolvoval,“ toto hodnotenie sa nahradí hodnotením z daného
predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený
známkou.
5. V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúce:
a) zmenená pracovná schopnosť (vývinové poruchy učenia - dyslexia,
dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, iné), zmenená pracovná schopnosť
nesmie byť v rozpore so zdravotnými požiadavkami na prijatie do študijného
odboru 4219 M lesníctvo,
b) lepší priemer známok zo základnej školy podľa ods. 1,
c) vyšší počet bodov za výsledky zo slovenského jazyka a literatúry na
prijímacích skúškach,
d) vyšší počet bodov za výsledky z biológie na prijímacích skúškach.
6. Vzhľadom k obsahu vzdelávania v študijnom odbore 4219 M lesníctvo uchádzači
so zdravotným znevýhodnením a integrovaní uchádzači, okrem uchádzačov
uvedených v ods. 5 písm. a), nebudú do prijímacieho konania zaradení.
7. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením pripoja k prihláške na štúdium
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a
vzdelávania a integrovaní uchádzači uvedení v ods. 5 písm. a) doložia k prihláške
na štúdium písomné vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie k integrácii. Na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu v závislosti od druhu zdravotného postihu im môže byť na vykonanie
písomného testu predĺžený čas. V deň konania prijímacích skúšok, okrem
písomného testu, sa zúčastnia aj osobného pohovoru s riaditeľom školy.
8. Na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie pre prijatie.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Prijímaciu skúšku vykoná úspešne uchádzač, ktorý dosiahne minimálne 20 %
z celkového počtu bodov z každého predmetu jednotlivo. Uchádzači, ktorí na
prijímacej skúške získajú menej ako 20 % z celkového počtu bodov aspoň
z jedného predmetu, vykonajú prijímaciu skúšku neúspešne a nebudú prijatí.
V prípade, že nebude zapísaný dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších
uchádzačov v poradí, rozhodne riaditeľ školy po individuálnom posúdení.
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022,
príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho
konania neabsolvujú.
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej
skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti
na prijímacej skúške písomne oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi
školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
bude zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy (www.slspo.sk
sekcia Uchádzači, časť Prijímacie skúšky“) najneskôr v stredu 12. mája 2021.
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.
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej
strednej školy.
Riaditeľ školy najneskôr do 12. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača bezodkladne,
najneskôr do termínu uvedeného v rozhodnutí o prijatí 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. 2.
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 termínu uvedeného v rozhodnutí o prijatí potvrdenie
o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, nástup na štúdium mu zaniká a
ponúkne sa miesto ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.
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.
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17. Riaditeľ školy do 6. júna 2021 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
18. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 6. júna 2021 zverejní
rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený
počet miest.
19. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 16. júna 2021
podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet
miest (druhé kolo).
20. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční v utorok 22. júna
2021. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 24. júna 2021. Uchádzač
alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí bezodkladne, najneskôr
do termínu uvedeného v rozhodnutí o prijatí strednej škole záväzné potvrdenie,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
21. 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 môžu byť
prijatí 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 2021. Tlačivo je dostupné na webovom sídle školy
(http://www.slspo.sk/prijimacky/zdravotnasposobilost/).
22. Prijatý uchádzač doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške
na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2021.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne
vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce
poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

Prešov 25. február 2021

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., v. r.
riaditeľ školy
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Príloha č. 1

Bodové ocenenie výsledkov zo ZŠ, t. j. priemer známok v 6. – 8. ročníku v 2. polroku
a v 9. ročníku v 1. polroku
Priemer
od
do
1,00
1,20
1,21
1,40
1,41
1,60
1,61
1,80
1,81
2,00
2,01
2,20
2,21
2,40
2,41
2,60
2,61
2,80
2,81
3,00

Body
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Bodové ocenenie výsledkov z profilových (SJL, BIO) a doplnkových (MAT,CUJ) predmetov
v 6. – 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku.

Profilový
predmet
SJL
BIO

známke 1
8
8

Počet bodov pri
známke 2
známke 3
5
3
5
3

známke 4
0
0

Za profilové premety (SJL, BIO) v 6. – 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku môže
uchádzač získať maximálne 64 bodov ( za každý ročník 16 bodov) .
Doplnkový
predmet
MAT
CUJ

známke 1
5
4

Počet bodov pri
známke 2
známke 3
3
1
2
1

známke 4
0
0

Za doplnkové predmety (MAT,CUJ) v 6. – 8. ročníku v 2. polroku a v 9. ročníku v 1. polroku
môže uchádzač získať maximálne 36 bodov ( za každý ročník 9 bodov) .

5

Príloha č. 2

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

Stredná odborná škola lesnícka
Kollárova 10
080 01 Prešov

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

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________
bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium
v študijnom/učebnom odbore ___________________________________________

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo
Vašej strednej škole.

S pozdravom

Podpis zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite
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