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K r i t é r i á pre prijímanie žiakov do prvého ročníka  

SOŠ  

pre školský rok 2016/2017  

 

V súlade so zákonom Národnej rady SR č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní radou školy  a pedagogickou 

radou ,  stanovujem tieto kritériá na prijímanie uchádzačov zo   základných škôl:  

 

1. Na základe plánu výkonov, ktorý schválil Odbor školstva Prešovského 

samosprávneho kraja budú otvorené dve triedy, z toho  

       1 trieda    3 - ročného učebného odboru 

                                  4575 H mechanizátor lesnej výroby  

      (23 žiakov) 

       4578 H rybár 

      (8 žiakov) 

  1 trieda     2 - ročného učebného odboru   

                            4579 F lesná výroba  

      (30 žiakov) 
 

            Do týchto tried bude prijatých najviac 61 žiakov, t.j. 31 +30 = 61.  

 

2. Do učebného odboru sa môžu prijímať len telesne zdatní uchádzači, s dobrou    

funkčnou činnosťou chrbtice, horných i dolných končatín vrátane uchopovacej 

schopnosti rúk, bez chronických zápalových ochorení najmä horných dýchacích 

ciest a sluchových orgánov, s dobrou funkciou obehového a dýchacieho orgánu,  

bez záchvatových ochorení akéhokoľvek pôvodu a bez akéhokoľvek duševného 

ochorenia. Je nevyhnutné, aby celkové duševné a telesné schopnosti dávali 

v budúcnosti predpoklady na získanie oprávnenia : 

  na riadenie motocykla, traktora a osobného automobilu   

  na obsluhu motorových píl, krovinorezov a lesníckych strojov 

          - vzor vyjadrenia lekára je  na internetovej stránke školy (www.slspo.sk) 

 

3. Organizácia prijímacieho pokračovania  

 

    I. kolo prijímacích skúšok  :   1. termín        9.  mája 2016 

             2.  termín     12.  mája 2016 

 

              II. kolo prijímacích skúšok :                        21.  júna  2016 

 

  II. kolo sa uskutoční  v prípade, že počet prijatých uchádzačov bude menší ako 

  počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka. O prijatie sa môžu 

  uchádzať žiaci, ktorí neboli úspešní v I. kole prijímacích skúšok na iných 

  školách. Na  voľné miesta budú prijatí uchádzači v poradí určenom podľa 

  kritérií v bode 3.1. 

  

Žiaci budú prijatí  bez konania prijímacích skúšok. 
  

http://www.slspo.edu.sk/


 

 

3. 1  Poradie prijatých uchádzačov na 3- ročné učebné odbory  45 75 H   

   mechanizátor lesnej výroby a 4578 H rybár bude určené podľa         

   priemerného prospechu   v  2. polroku 6. – 8. ročníka a  v 1. polroku                  

   9. ročníka a  výsledku v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka  ZŠ          

   v  roku  2016  zo  slovenského jazyka a literatúry .  

 

Menný zoznam prijatých a neprijatých žiakov sa nevyhotovuje z dôvodu ochrany 

osobných údajov v zmysle zákona č. 52/1998 Z.z. 

Žiakom je podľa abecedného poradia uchádzačov o štúdium pridelené osobné číslo, 

s ktorým je žiak (zákonný zástupca) oboznámený . 

-  Zoznam  podľa výsledkov prijímacieho  konania bude  

zverejnený na výveske školy  a na internetovej stránke školy 

(www.slspo.sk) najneskôr v pondelok 16. mája 2016 v súlade 

s platnou legislatívou.  

 

 4.  Zápis prijatých uchádzačov  

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto 

a spôsob zápisu  na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí .  

Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na 

štúdium škola, bude vykonaný na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná 

základná škola. Účasťou na zápise žiak potvrdí akceptáciu rozhodnutia o prijatí na 

štúdium  a záujem o štúdium na danej škole. Zápisný lístok si ponechá škola. Ak bude 

uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej škole, zruší 

zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. 

Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu sa postupuje podľa osobitného 

predpisu. 

           Riaditeľ školy následne začne správne konanie o zrušení rozhodnutia o prijatí. 

Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší  uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám 

pre prijatie. 

  Podmienkou pre konečné prijatie  

 pre odbor mechanizátor lesnej výroby je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 

 pre odbor lesná výroba je ukončenie aspoň 7. ročníka ZŠ.  
 

 

 

    Zverejnené dňa  9. 3. 2016                 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. 

                                            riaditeľ  školy 
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