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                  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA 

                                             J Majlátha 2,   076 51  Pribeník.  

 

                                                                                                                               Držiteľ systému manažérstva kvality 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Kritéria prijímacieho konania 

pre školský rok 2016/2017 

 

     Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v Pribeníku, ako príslušný orgán podľa 

§ 5 odst. 4 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 

65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26.1.2016 a v Rade 

školy dňa 31.3.2016 určuje termíny konania 1. kola prijímacích skúšok pre školský 

2016/2017 nasledovne: 

 

1. termín sa uskutoční 9.5.2016 (pondelok) od 8:00 hod 

2. termín sa uskutoční dňa 12.5.2016 (štvrtok) od 8:00 hod 

 

      V zmysle ustanovení § 33 ods. 1 a § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov stanovuje Odbor školstva KSK v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 

2016/2017 nasledovné počty tried a žiakov: 

 

Kód odboru Názov odboru 
Vyučovací 

jazyk 
Plánovaný počet Trieda 

Profilové 

predmety 

4210 M 08 

agropodnikanie - 

poľnohospodársky 

manažment 

M 8 0,5 SJL, MJL, BIO 

4210 M 18 
agropodnikanie -  

kynológia 
M 8 0,5 SJL, MJL, BIO 

2962 H pekár M 8 0,33  

2964 H cukrár M 8 0,5  

6445 H kuchár M 8 0,5  

6444 H čašník, servírka M 8 0,5  

4524 H 
agromechanizátor, 

opravár 
M 16 1  

2982 F potravinárska výroba M 17 1  

4572 F 
poľnohospodárska 

výroba 
M 17 1  
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Riaditeľ školy zároveň určuje nasledovné kritéria: 

 

A. Prijímanie žiakov bez prijímacích skúšok do študijného odboru  

pri splnení nižšie uvedených požiadaviek: 

 

4210 M   agropodnikanie 

 

1) Žiaci, ktorí získali v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ 

z vyučovacieho jazyka aj z matematiky najmenej 90 % (§ 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po 

prerokovaní v pedagogickej rade), 

2) Úspešne ukončí 9. ročník ZŠ,  

3) Má doporučenie lekára na štúdium zvoleného odboru, 

4) Riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

5) Riaditeľ SŠ prednostne príjme uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú alebo 

právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou alebo právnickou osobou, 

 

B. Prijímanie žiakov na základe prijímacích skúšok do študijného odboru: 

 

4210 M   agropodnikanie 

 

Všeobecné požiadavky: 

Prijmeme toho uchádzača, ktorý: 

- úspešne ukončí 9. ročník ZŠ, 

- má doporučenie lekára na štúdium zvoleného odboru, 

- riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

- riaditeľ SŠ prednostne príjme uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú alebo 

právnickú osobu, po dohode  s touto fyzickou alebo právnickou osobou,  

- v prípade záujmu žiakov, ktoré prevyšujú možnosti školy, žiaci budú zoradení  na základe 

výsledkov Testovanie 9 a výsledkov prijímacích skúšok.                                                                                                             

 

Hodnotenie prijímacích skúšok v študijnom odbore s vyučovacím jazykom maďarským: 

 0 - 100  bodov za Testovanie 9 v predmete maďarský jazyk a 0 – 100 bodov za 

Testovanie 9 v predmete slovenský jazyk a literatúra 

 89 % - 73 %  - 100 bodov 

 72 % - 52 % - 80 bodov 

 51 % - 34 %  - 60 bodov 

 33 % - 20 %  - 40 bodov 

 15 % - 0 % - 0 bodov 
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Forma prijímacej skúšky: 

 Prijímacie skúšky budú pozostávať z overenia vedomostí z predmetov maďarský jazyk 

a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, biológia písomnou formou z učiva podľa platných 

osnov pre ZŠ, v súlade so ŠVP pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2. 

1) slovenský jazyk a literatúra – môže sa získať 0 – 100 bodov za diktát a test z gramatiky 

a literatúry 

2) maďarský jazyk a literatúra - – môže sa získať 0 – 100 bodov za diktát a test z gramatiky 

a literatúry 

3) biológia - môže sa získať 0 – 100 bodov za test  

 

 0 – 100 bodov za priemerný prospech za obdobie štúdia od 5. ročníka do 1. polroka 9. 

ročníka 

 1,00 – 2,00 - 100 bodov 

 2,01 – 3,00  - 70 bodov 

 3,01 – 4,00  - 30 bodov 

 4,01 – 5,00  - 0 bodov 

     Uchádzač, ktorý získa v prijímacom konaní 65 a menej bodov, nesplní stanovené kritéria 

pre prijatie a bude prijatý do príbuzného učebného odboru. 

 

C. Prijímanie žiakov bez prijímacích skúšok do 3-ročných učebných  odborov 

 

4524 H   agromechanizátor, opravár 

2962 H  pekár 

2964 H  cukrár 

6445 H  kuchár 

6444 H   čašník, servírka 

 

Prijmeme toho uchádzača, ktorý: 

- úspešne ukončí 9. ročník ZŠ,  

- má doporučenie lekára na štúdium zvoleného odboru, u  odborov Pekár, Cukrár, Kuchár, 

Čašník, servírka je potrebné aby  uchádzač disponoval zdravotným  preukazom 

- riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

- riaditeľ SŠ prednostne príjme uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú alebo 

právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou alebo právnickou osobou 

- v prípade záujmu žiakov, ktoré prevyšujú možnosti školy, žiaci budú zoradení a prijatí bez 

PS na základe výsledkov Testovania 9                      
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D. Prijímanie žiakov bez prijímacích skúšok do 2-ročných učebných  odborov 

 

4572 F   poľnohospodárska výroba 

2982 F   potravinárska výroba 

 

Bez prijímacích skúšok:   

Prijmeme toho uchádzača, ktorý: 

- ukončil školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku, minimálne v šiestom ročníku, 

- má doporučenie lekára na štúdium zvoleného odboru, 

- riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

     Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe 

prihlášky, stanoviska špeciálneho pedagóga a pohovoru rodičov žiaka s prijímacou komisiou, 

kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces schopnosti 

žiaka zvládnuť náročnosť štúdia. 

 

     Ak sa nenaplní počet žiakov v jednotlivých odboroch riaditeľ školy určuje termín konania 

2. kola prijímacích skúšok pre školský 2016/2017 nasledovne: 

 

21.6.2016  (utorok) od 8:00 hod 

 

E. Prijímanie žiakov do 2-ročného denného nadstavbového štúdia 

 

6421 L  spoločné stravovanie 

2982 L 02  potravinárska výroba 

 

Termíny prijímacích skúšok: 

1. termín: 27.6.2016 (pondelok) 

2. termín: 23.8.2016 (utorok) 

Bez prijímacích skúšok:   

Prijmeme toho uchádzača, ktorý: 

- úspešne ukončil 3. ročníka SOŠ záverečnou skúškou v príslušnom učebnom odbore, 

- uchádzači musia splniť zdravotné požiadavky stanovené v ŠkVP pre dané študijné odbory, 

- zdravotná spôsobilosť musí byť potvrdená príslušným lekárom. 

- riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

Prihlášku podáva uchádzač do: 

do 31. mája 2016 

- uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, 

do 31. júla 2016 

- môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, 
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F. Prijímanie žiakov do externého diaľkového štúdia 

 

4210 M  agropodnikanie 

6445 H  kuchár 

4524 H  agromechanizátor, opravár 

 

Bez prijímacích skúšok:   

Prijmeme toho uchádzača, ktorý: 

- predloží prihlášku a overenú fotokópiu vysvedčenia o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, 

- riaditeľ SŠ prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

Prihlášku podáva uchádzač do: 

do 15. júla 2016 

- uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási, 

do 23. augusta 2016 

- môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, 

 

 

V Pribeníku, dňa 26.1.2016 

 

             ........................................ 

         Ing. Štefan Dubík 

            riaditeľ školy 


