Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb
na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9 | 917 28 Trnava | Slovenská republika

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia
pre školský rok 2022/2023
EDUID školy: 100003067
V školskom roku 2022/2023 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Trnava, otvára 2 triedy s celkovým počtom 54 žiakov.

ŠTUDIJNÝ ODBOR
•
4210 M
Agropodnikanie

•
•

4336 M
Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

•

ZAMERANIE
4210 M 08
Poľnohospodársky manažment
4210 M 18
Kynológia
4336 M 01
Chov hospodárskych zvierat
4336 M 03
Chov cudzokrajných zvierat

Spolu

Počet
žiakov

Počet
tried

13
1
17
17
1
7
54

2

Prihlášky na štúdium je potrebné odoslať do 20. marca 2022 s uvedením kódu zvoleného
študijného odboru elektronickou formou https://spostt.edupage.org (cez školský informačný
systém) alebo v listinnej (papierovej) forme, (tlačivo 056 MŠVVaŠ SR, platné od 1.1.2022)

Prijímacie skúšky (1. kolo) sa konajú v termíne:
I. termín: 2. mája 2022

II. termín: 9. mája 2022

Riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava po
prerokovaní a schválení v pedagogickej rade konanej dňa 18.02.2022 a po súhlasnom stanovisku
Rady školy, stanovil tieto kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia:
1. Bez prijímacej skúšky môžu byť do 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 prijatí len tí
uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej
školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%, avšak takýto uchádzač
nemôže mať zníženú známku zo správania v 8. a 9. ročníku.
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2. Ostatní uchádzači budú prijímaní na základe nasledujúcich kritérií:
•
•
•
•

prijímacej skúšky (bod 3-5)
výsledkov TESTOVANIA 9 (bod 6)
výsledkov študijného priemeru zo ZŠ (bod 7)
ostatných kritérií (body 8-10)

3. Uchádzači budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a
z biológie v rozsahu učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.
4. Za písomnú prijímaciu skúšku môžu získať max. 40 bodov zo slovenského jazyka
a literatúry a 40 bodov z biológie. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne
z každého predmetu minimálny počet 10 bodov.
5. Za každú zníženú známku zo správania na 2. stupeň stráca žiak 10 bodov, za každú
zníženú známku zo správania na 3. stupeň 20 bodov.
6. Na základe výsledkov TESTOVANIA 9 môže uchádzač získať spolu 200 bodov. Za každé
percento úspešnosti získa uchádzač 1 bod.
7. Do priemeru sa započítavajú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika,
anglický jazyk a biológia, ktoré sú na polročnom vysvedčení za 9. ročník a na koncoročnom
vysvedčení za 8. ročník.
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V prípade, že žiak bude mať v hodnotení ZŠ uvedené „absolvoval“, toto slovné hodnotenie
bude nahradené známkou z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom
bol žiak hodnotený známkou.
8. Uchádzači môžu získať body aj za umiestnenie na 1. - 3. mieste v predmetových
olympiádach za 6. - 9. ročník, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVŠ SR a KBS. V celoštátnom
alebo krajskom kole môžu získať za 1. miesto 15 bodov, za 2. miesto 10 bodov a za 3.
miesto 5 bodov. Účasť v súťažiach musí byť doložená diplomom alebo výsledkovou
listinou potvrdenou ZŠ.
9. Ak by sa žiak nemohol zúčastniť na prijímacích skúškach zo zdravotných dôvodov, je
povinný predložiť riaditeľovi školy potvrdenie od lekára najneskôr v deň konania prijímacích
skúšok. Riaditeľ školy takýmto žiakom určí náhradný termín a v riadnom termíne prijme o
toľko žiakov menej, koľko ich bude konať skúšky v náhradnom termíne.
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10. V prípade rovnosti bodov budeme postupovať podľa týchto pomocných kritérií:
•
•
•

znížená pracovná schopnosť (ZPS)
s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok
s vyšším počtom bodov z Testovania 9

11. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie lekára so
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený študijný
odbor.
12. Uchádzač so ŠVVP pripojí k prihláške správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú
zariadením poradenstva a prevencie (CPPPaP), nie staršiu ako 2 roky a vyznačí na
prihláške požiadavku na úpravu prijímacej skúšky.
13. Výsledky prijímacích skúšok zverejní riaditeľ školy na výveske školy a na stránke školy
https://spostt.edupage.org/ dňa 18. mája 2022 (0:00 hod - 23:59 hod).
14. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole
prijatie na vzdelávanie.
Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium na našej škole sa doručuje cez
informačný systém základnej školy Edupage alebo odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu SOŠPaSV Trnava, (rozhodujúci je dátum
podania na pošte).
Nedodržanie termínu doručenia potvrdenia o nastúpení sa bude považovať za nezáujem o
štúdium na našej škole a takto uvoľnené miesta budú ponúknuté ďalším uchádzačom.
15. Uchádzačom, ktorí splnili kritériá, ale nemôžu byť prijatí pre nedostatok miesta, bude
zaslané rozhodnutie o neprijatí, ktoré bude obsahovať informáciu o možnosti podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia. Na miesta uvoľnené tým, že sa niektorí žiaci nezapíšu alebo
zrušia zápis, budeme prijímať neprijatých uchádzačov, ktorí si podajú túto žiadosť.
Prijímať ich budeme v poradí, v akom sa umiestnili podľa týchto kritérií.
V prípade rovnakého výsledku na miestach pod 54. miestom sa bude postupovať ako
v bode 10 týchto kritérií.
16. Prijatí uchádzači predložia pri nástupe na štúdium doklad o úspešnom ukončení ZŠ (kópia
vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ).
17. V prípade, že sa v 1. kole prijímacích skúšok nenaplní požadovaný stav, riaditeľ školy
po prerokovaní v pedagogickej rade najneskôr do 6. júna 2022 vyhlási 2. kolo prijímacích
skúšok.

Ing. Ivan Tománek
riaditeľ školy

V Trnave 18.02.2022
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