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K r i t é r i á pre prijímanie žiakov do prvého ročníka
SOŠ lesníckej
pre školský rok 2016/2017
1. Všeobecné podmienky :
1.1 Prijímanie ţiakov sa koná v zmysle Zákona NRSR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní, v súlade s Metodickým usmernením OÚ Prešov odbor školstva č. RD/2013/00051-8 z 11.01.2013 a VZN Prešovského
samosprávneho kraja č. 47/2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom
roku 2016/2017.
1.2

V školskom roku 2016/2017 budú otvorené dve triedy po 30 ţiakov (celkový
počet 60 ţiakov) študijného odboru 4219 M 01 lesníctvo – lesnícka
prevádzka (45 ţiakov) a 4219 M 02 lesníctvo – krajinná ekológia
(15 ţiakov) .

1.3

Prihlášku na štúdium musí riaditeľ základnej školy odoslať do 20. apríla
2016. Súčasťou prihlášky musí byť špeciálne samostatné tlačivo potvrdenia
lekára vyšpecifikované z poňatia študijného odboru, vydaného Ministerstvom
školstva, mládeţe a telesnej kultúry dňa 8.6.2001, č. 1903/2001 s platnosťou
od 1. septembra 2001, vzor potvrdenia je zverejnený na webovej stránke školy
www.slspo.sk (sekcia Uchádzači, časť Prijímacie skúšky, dokument
Zdravotná spôsobilosť). Prihláška môţe obsahovať ako prílohy kópie
diplomov a ocenení, v prípade, ţe ţiak za tieto umiestnenia získava bodové
bonifikácie.

2. Prijímacie konanie:
2.1 Bez prijímacej skúšky na overenie vedomostí sa prijmú uchádzači, ktorí
v testovaní ţiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v kaţdom predmete
úspešnosť najmenej 90%. Ostatní uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku
z predmetov SJL a PRI formou písomného testu.
2.2 Do prijímacieho pokračovania môţu byť zaradení ţiaci, ktorí spĺňajú zdravotné
kritériá v súlade so ŠVP pre skupinu odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rozvoj vidieka I.
2.3 Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe počtu bodov získaných za výsledky
v ZŠ, v celoštátnom testovaní ţiakov v roku 2016 a z výsledkov prijímacej
skúšky.
3. Prijímacie skúšky
3.1 Prijímacie skúšky do 1. ročníka sa konajú v nasledujúcich termínoch:
pondelok 9. mája 2016 (1. termín) a štvrtok 12. mája 2016 (2.termín). Ak
sa ţiak zo zdravotných dôvodov nemôţe zúčastniť prijímacej skúšky, jeho
zákonný zástupca doručí lekárske ospravedlnenie riaditeľovi školy najneskôr
v deň prijímacieho konania.

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

Druhé kolo sa uskutoční len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu ţiakov
v prvom kole.
Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu.
Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z týchto predmetov v rozsahu učiva
určenom štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej
škole.
Pozvánka na prijímacie skúšky bude uchádzačom zaslaná najneskôr 2. mája
2016.
Zoznam uchádzačov (meno + pridelený kód), ktorí budú pozvaní na vykonanie
prijímacích skúšok, bude zverejnený na webovej stránke školy www.slspo.sk
a na výveske školy najneskôr v pondelok 2. mája 2016.
Výsledky prijímacej skúšky (pridelené kódy, percento úspešnosti za jednotlivé
predmety, informácia o úspešnosti) budú zverejnené na webovej stránke školy
www.slspo.sk a na výveske školy najneskôr 10.mája 2016 (priebeţné), resp.
13. mája 2016 (konečné).
Informácie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium budú zverejnené najneskôr
13. mája 2016.

Ďalšie informácie:
Vhodnosť štúdia poskytovaného odboru pre ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, resp. špecifickými poruchami učenia je potrebné konzultovať
so špeciálnym pedagógom a psychológom a pripojiť ich vyjadrenie.
4. Kritériá pre prijatie úspešných uchádzačov
4.1 Bodové ocenenie výsledkov v ZŠ - maximum 60 bodov
Bodové ocenenie prospechu - najviac 60 bodov - za prospech na konci 8.
ročníka a v prvom polroku 9. ročníka v profilových predmetoch (SJL, PRI) a
ostatných vybraných predmetoch (CUJ, ZEM, MAT, FYZ,CHE).
Predmet
SJL , PRI
Cudzí jazyk
Ostatné predmety

Počet bodov pri
známke 1
5
5
3

známke 2
4
2
2

známke 3
1
1
1

známke 4
0
0
0

Bodové ocenenie súťaží a olympiád – maximum pri súčte 10 bodov
Bodové ocenenie úspešnému riešiteľovi bude pridelené za umiestnenie
na 1. - 3. mieste v prírodovednej, matematickej olympiáde, súťaţiach zo SJL,
anglického a nemeckého jazyka /v okresnom kole 5 bodov, vo vyššom kole
10 bodov/.
4.2 Výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka – maximum 40 bodov
Body sa prideľujú za test zo slovenského jazyka a matematiky tak,
ţe v intervale 5% úspešnosti v teste z predmetu sa prizná 1 bod (napríklad pri
úspešnosti 16% aţ 20% sa zapíšu 4 body, pri úspešnosti 96 % - 100%
20 bodov).

4.3 Bodové ocenenie prijímacej skúšky – maximum 60 bodov
Za test zo slovenského jazyka a literatúry sa priradí najviac 30 bodov, za test
z prírodopisu najviac 30 bodov.
Spolu maximum pre uchádzača 170 bodov.
5. Rozhodnutie o prijatí
5.1

Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí na základe poradia uchádzačov
a voľných miest.

5.2
a.
b.
c.

Pri rovnosti bodov sú zvýhodnení uchádzači:
s lepšími výsledkami v profilových predmetoch v ZŠ
s lepším priemerom známok na konci 8.ročníka
umiestnenia v predmetových olympiádach a v súťaţiach, ktoré súvisia
s odborom, o štúdium ktorého sa ţiak uchádza doloţené dokladom
úspešnej účasti ( 1. aţ 3. miesto v okresnom a vyššom postupovom kole
predmetovej olympiády z cudzieho jazyka, matematiky, fyziky, prírodopisu
alebo chémie a pod.).

6. Zápis žiaka na štúdium
6.1 Zákonný zástupca ţiaka vykoná písomne zápis na základe platného
rozhodnutia o prijatí. Termín zápisu je 11. máj 2016 pre uchádzačov prijatých
bez prijímacej skúšky a 18. máj 2016 pre ostatných prijatých uchádzačov,
vţdy od 800 do 1500 hod.
6.2 Ak zákonný zástupca ţiaka do stanoveného termínu nezapíše ţiaka, bude to
povaţované za nezáujem o štúdium a bude vydané rozhodnutie o neprijatí.
Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli
kritériám pre prijatie.
Ţiaci, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí
informáciu o termíne, mieste a spôsobe zápisu. Prijímacia komisia vykoná zápis
prijatých ţiakov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej
školy. Ak sa ţiak nezapíše na štúdium, rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným.
Uvoľnené miesto škola ponúkne ďalšiemu neprijatému ţiakovi v poradí podľa
výsledkov prijímacieho konania, na základe jeho odvolania voči neprijatiu.
Prerokované v Pedagogickej rade dňa 9.03.2016
V Prešove dňa 9.03.2016
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
riaditeľ školy

