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Pokyny a kritériá pre prijímacie skúšky v školskom roku 2019/2020 
 

Článok I 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

Prijímanie na štúdium sa koná podľa § 65 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove              

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4 písm. a)         

zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VZN Banskobystrického samosprávneho kraja              

č. 30/2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK  

pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020.   

 Riaditeľ Strednej odbornej školy  lesníckej po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy  

stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia SOŠL v školskom roku 

2019/2020 v študijnom odbore : 

                                 4219 M Lesníctvo    -     zameranie  01 lesnícka  prevádzka  

- zameranie  02 krajinná ekológia 

Všeobecné podmienky: 

-  uchádzač je žiakom 9. ročníka základnej školy, alebo je  absolventom ZŠ, 

-  vyhovujúci zdravotný stav uchádzača, ktorý vyplýva z poňatia študijného odboru. Môžu sa prijať len 

telesne a duševne zdatní uchádzači, ktorých zdravotný stav je  daný na tlačive a je  potvrdený 

dorastovým lekárom - vzor potvrdenia je zverejnený na webovej stránke školy  www.soslbs.sk (sekcia 

podmienky prijatia ).  

 

1. Počet prijímaných žiakov 

Plán tried v 1. ročníku šk. roka 2019/2020 

Študijný odbor                                             Zameranie   Počet tried/ žiakov 

4219 M  lesníctvo 01 lesnícka prevádzka              1,5/ 46 

4219 M  lesníctvo 02 krajinná ekológia                                       0,5 / 10 

Spolu:              2,0 / 56 
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 2.Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 

Prvé kolo prijímacích skúšok je v dvoch termínoch 

                            1. termín -  13 05. 2019  (pondelok)  o 08:00 hod. 

                            2. termín – 16. 05. 2019  (štvrtok)  o 08:00 hod. 

           Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie konanie najneskôr 5 dní pred termínom ich  

konania. 

      Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť  na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr  v poslednom týždni 

augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do 

prvého ročníka.  

        

Druhé kolo prijímacích skúšok je 17. júna 2019. 

Druhé kolo sa uskutoční len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom kole. 

 

Článok  II 

Kritériá na prijatie žiakov 

1. Žiaci budú prijímaní na základe študijných výsledkov dosiahnutých na základnej   

    škole,  výsledkov z prijímacej skúšky, výsledkov  z celoslovenského testovania žiakov 

    9. ročníka ZŠ /monitoru/ a z  výsledkov dosiahnutých v predmetových olympiádach  

    a súťažiach súvisiacich  s daným študijným odborom. 

2. Pre prijatie žiakov na odbor v súlade s článkom I. riaditeľ stanoví poradie uchádzačov na  

     základe bodového ohodnotenia ich výsledkov  podľa bodu (1) tohto článku nasledovne: 

 

A/ počet bodov za študijné výsledky na ZŠ  / 150 bodov / : 

 za priemerný študijný prospech zo 7. a 8. ročníka ZŠ (druhý polrok) a priemerný študijný     

prospech  z 9. ročníka ZŠ (prvý polrok) sa pridelia body, ktoré sa spočítajú. Priemerný študijný    

prospech sa  vypočíta zo všetkých predmetov okrem známky zo správania, hudobnej výchovy,   

výtvarnej výchovy,  pracovného vyučovania, telesnej výchovy (všetky výchovy) a z ostatných   

nepovinných predmetov.   
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7. ročník / 2.polrok / 8. ročník / 2.polrok / 9. ročník / 1.polrok / Súčet 

bodov Priemer Body Priemer Body Priemer Body 

1,00 – 1,49 50 b 1,00 – 1,49 50 b 1,00 – 1,49 50 b  

1,50 – 1,99 40 b 1,50 – 1,99 40 b 1,50 – 1,99 40 b  

2,00 – 2,49 30 b 2,00 – 2,49 30 b 2,00 – 2,49 30 b  

2,50 – 2,99 20 b 2,50 – 2,99 20 b 2,50 – 2,99 20 b  

3,00 - ........ 10 b 3,00 - ........ 10 b 3,00 - ........ 10 b  

 

B/ počet bodov za výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ /monitor 100 

bodov / : 

 uchádzačovi, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných  kôl dosiahne 100 

percent úspešnosti sa pridelí plný počet 50 bodov za  slovenský jazyk a 50 bodov za  

  matematiku. Tento počet sa znižuje podľa  kritérií:  

 

Slovenský jazyk a literatúra Matematika  
         Súčet 
         bodov 

Percentuálna 
úspešnosť 

Body 
 

Percentuálna 
úspešnosť 

Body 

100 % - 91 % 50 b 100 % - 91 % 50 b  

90 % - 81 % 45 b 90 % - 81 % 45 b  

80 % - 71 % 40 b 80 % - 71 % 40 b  

70 % - 61 % 35 b 70 % - 61 % 35 b  

60 % - 51 % 30 b 60 % - 51 % 30 b  

50 % - 41 % 25 b 50 % - 41 % 25 b  

40 % - 31 % 20 b 40 % - 31 % 20 b  

30 % - 21 % 15 b 30 % - 21 % 15 b  

20 % - 11 % 10 b 20 % - 11 % 10 b  

    10 % - 5 % 3 b     10 % - 5 % 3 b  

    4 % - 1 % 1 b         4 % - 1 % 1 b  
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 C/ počet bodov z úspešného vykonania prijímacej skúšky  / 200 bodov / :   

                                                                              

 •       rozsah prijímacej skúšky                                                          (čas na vyriešenie úlohy) 

          Slovenský jazyk a literatúra / 100 bodov /  ukážka na  www.soslbs.sk                60 minút 

          (pravopisné cvičenie – diktát, riešenie gramatických a literárnych úloh)  

          Biológia / 100 bodov /   ukážka na  www.soslbs.sk                                               45 minút                                                                                                                                                    

          (test – 25 otázok)                  

 obsah prijímacej skúšky: v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ 

   

D/ počet bodov za predmetové olympiády a súťaže / 50 bodov / : 

 

 úspešní riešitelia olympiád, výkonnostní športovci, ktorí počas štúdia na ZŠ dosiahli umiestnenie 

do  3. miesta v súťažiach prírodovedných, kultúrnych, literárnych a športových získa: 

- okresná úroveň         10 bodov 

- krajská úroveň          20 bodov 

- celoštátna úroveň      30 bodov 

- reprezentant SR        50 bodov 

 

K priznaniu uvedených bodov je potrebné pripojiť k prihláške fotokópiu diplomu, resp. potvrdenie 

riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení. ( Ako smerodajný sa bude brať jeden najlepší výsledok ) . 

 

PRIJATIE ALEBO NEPRIJATIE ŽIAKA ( uchádzača )  

Prijatie žiaka bez prijímacích skúšok 

Žiak bude prijatý bez prijímacích skúšok v prípade, ak dosiahne z celoslovenského testovania žiakov 

9.ročníka ZŠ /monitoru/zo SJL a MAT minimálne 90%.    

Riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej  

skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. Súčasne uchádzačovi,  

ktorý bol prijatý na štúdium, spolu s doručením rozhodnutia oznámi termín, miesto a spôsob  

zápisu na štúdium. 
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Žiaci (uchádzači) budú prijatí na základe počtu bodov získaných za / 500 bodov / : 

 

Študijné výsledky dosiahnuté v 7.,8. ročníku (2. polrok) a 9. ročníku (1.polrok)             max. 150 b                             

Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ /monitoru/zo SJL a MAT  max. 100 b                                                                                  

   Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry                                                    max. 100 b                                                                                                                                                                

Prijímacia skúška z biológie                                                                                              max. 100 b                                                                                  

Úspešní riešitelia predmetových olympiád a súťaží, výkonnostní športovci                     max.  50 b                                                                                                                  

 

V prípade , že viacerí žiaci (uchádzači) o štúdium na poslednom mieste prijatia budú mať rovnaký 

počet  bodov, bude poradie žiakov určené podľa kritérií : 

•     výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ /monitoru/ 

 známok z biológie v 7.,8. ročníku (2. polrok) a 9. ročníku (1.polrok) 

  

Žiaci (uchádzači) nebudú prijatí - neúspešnosť vykonania  prijímacej skúšky 

Tí žiaci (uchádzači), ktorí dosiahnu na prijímacej skúške menej ako 20 bodov z niektorého zo 

skúšaných predmetov, prijímaciu skúšku vykonali neúspešne a na školu nebudú prijatí. 

Spôsob spracovania prijímacích skúšok: 

Prijímacie skúšky budú anonymné a výsledky prijatia budú spracované v elektronickej podobe. 

S prihliadnutím na platnosť zákona č. 211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nie je              

možné verejne zverejniť výsledky prijímacieho konania.  

Zverejnené budú kódom. Preto poradie uchádzačov o prijatie na školu bude dané  kódom /číslom/ 

uchádzača. 

Výsledok súčtu bodov podľa určeného systému je základným kritériom pre rozhodnutie riaditeľa  

o prijatie uchádzača na štúdium. Rozhodnutie o prijatí vykoná riaditeľ školy v súlade so školským   

zákonom 245/2008 a v zmysle  dodržiavania  platných predpisov a platnej legislatívy po 

vyhodnotení  oboch termínov prijímacích skúšok.  

Uchádzačom , ktorí sa umiestnia  úspešne riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici odošle rozhodnutie 

o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu I. kola 

prijímacích skúšok. Zároveň riaditeľ zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy 

(www.soslbs.sk) podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov 

s prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov v percentách získaných 

pri prijímacom konaní a informáciu či uchádzač vyhovel skúške úspešne alebo neúspešne.  

 

Neprijatí žiaci  môžu podať odvolanie na SOŠ lesnícku  do 5 dní odo dňa doručenia   

rozhodnutia./Zákon 245/2008 § 68 ods. 4/. 
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Poznámka: 

- uchádzači si musia na prijímacie skúšky priniesť občianske preukazy, alebo iný doklad totožnosti 

- mobilný telefón musí mať žiak počas skúšky vypnutý a skrytý  

 

 

Uvedené kritériá boli prerokované: 

 

V Pedagogickej rade dňa : 20.3.2019 

V Rade školy dňa: 28.3.2019 

 

 

    

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                 Ing. Miroslav Ďurovič  

                                                                                                                             riaditeľ  školy 
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