
Základné informácie k prijímacím skúškam  

pre školský rok 2022/2023 

SOŠ lesnícka ponúka možnosť študovať v školskom roku 2022/2023: 

 Študijný odbor 4219 M – Lesníctvo  

• zameranie 4219 M 01 – lesnícka prevádzka 

• zameranie 4219 M 02 – krajinná ekológia 

Podmienkou pre prijatie je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok, ktoré pozostávajú 
z predmetov: 

• Slovenský jazyk a literatúra 

• Biológia 

Termín konania prijímacích skúšok:  

1. termín: 2.5.2022 

2. termín: 9.5.2022 

Bližšie informácie budú zverejnené v kritériách prijímacích skúšok na stránke školy. 

 

1.1.2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh 
a organizáciu prijímacieho konania na rok 2022/2023 

1. Zákonný zástupca podáva na strednú školu len jednu prihlášku (kde v poradí podľa záujmu 
uvedie najviac dva netalentové a dva talentové odbory) 

2. Prihlášku na štúdium na strednú školu je potrebné podať do 20.3.2022 

3. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy 

4. Prihlášku možno podať elektronicky alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVa Š SR ( 
s podpismi oboch rodičov). V prípade, že zákonný zástupca podá prihlášku elektronicky, škola bude 
akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský 
informačný systém 

5. Povinné prílohy prihlášky:  

• Pri žiakoch so ŠVVP - správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením 
prevencie a poradenstva nie staršia ako 2 roky  

• Žiak, ktorý v prihláške uvedie umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo v súťaži 
doloží kópiu diplomov 

6. Kritériá PS pre školský rok 2022/2023 zverejní stredná škola do 28.2.2022 

7. Prijatie uchádzača bez prijímacích skúšok na školu, ktorá poskytuje úplné stredné odborné 
vzdelanie je možné len v prípade, ak dosiahol úspešnosť v externom testovaní najmenej 80% 
z každého vyučovacieho predmetu  

8. Uchádzači budú na prijímacie skúšky pozvaní najneskôr 5 dní pred konaním PS 

9. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov PS do 18.5.2022 a v tomto 
termíne odošle aj rozhodnutie o prijatí 

10. Zákonný zástupca najneskôr do 23.5.2022 písomne potvrdí strednej škole záväzné potvrdenie 
o nastúpení/ nenastúpení na vzdelávanie  


