Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135
027 44 Tvrdošín

Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ lesnícku v Tvrdošíne
pre školský rok 2021/2022 - študijné odbory.
Riaditeľ SOŠ lesníckej v Tvrdošíne v zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021;
Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10124:1 – A1810 zo dňa 26.01.2021; Usmernenia MŠVVaŠ
SR pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov
žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy per
rollam dňa 26.02.2021 stanovuje nasledovné kritériá a podmienky pre prijatie uchádzačov na
štúdium:

A) Termíny prijímacieho konania a základné informácie:
Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do
14. mája 2021.
1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. mája 2021, v prípade potreby aj 4. mája 2021
b) v druhom termíne 10. mája 2021, v prípade potreby aj 11. mája 2021
V termíne do 20.05.2021 riaditeľ SOŠ lesníckej:
a) rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzača na základe výsledkov prijímacieho
konania,
b) zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom
sídle školy www.soultv.sk a na výveske školy,
c) doručí zákonnému zástupcovi uchádzača o štúdium rozhodnutie o prijatí alebo
o neprijatí uchádzača o štúdium ( cez EduPage ZŠ, e-mailom naskenovaného
rozhodnutia, poštou alebo SMS správou s prílohou obsahujúcou rozhodnutie).
2. V termíne do 25. mája 2021 zákonný zástupca žiaka doručí škole Potvrdenie o nastúpení
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
3. V termíne do 06.06.2021 riaditeľ SOŠ lesníckej:
a) zverejní naplnenosť tried na webovom sídle školy a na výveske školy
b) rozhodne a zverejní rozhodnutie, či sa v škole uskutoční prijímacie konanie na
nenaplnený počet miest.
4. V termíne 22.06.2021 sa bude konať prijímacie konanie na nenaplnený počet miest
(v prípade, že sa bude konať podľa bodu 3b).

Študijné odbory (štvorročné s maturitou) podľa určeného počtu tried a žiakov pre školský
rok 2021/2022:
p.č.

Kód
odboru

1.

4556 K

2.

4243 M

3.

2413 K

B)

2.

Počet
tried

Operátor lesnej
1 trieda
techniky
Mechanizácia
1 trieda
pôdohospodárstva
Mechanik strojov
1 trieda
a zariadení

Dĺžka
štúdia

Počet žiakov

Z toho žiakov
v duálnom systéme
vzdelávania

4 roky

17 žiakov

žiadny

4 roky

16 žiakov

6 žiakov

4 roky

18 žiakov

6 žiakov

Podmienky prijatia:
•
•
•
•

1.

Názov odboru

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
dobrý fyzický a psychický zdravotný stav potvrdený lekárom,
úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
nie je žiakom inej strednej školy.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma skúšky určí s prihliadnutím na ich
zdravotné znevýhodnenie.
Riaditeľ školy prijme ostatných žiakov po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok podľa
poradia na základe získaného počtu bodov do určeného počtu žiakov v jednotlivých odboroch
podľa nasledovných kritérií:

a1) prijímacie skúšky zo SJL a z BIO pre odbory:
Operátor lesnej techniky 4556 K
Mechanizácia pôdohospodárstva 4243 M
SJL maximálny počet bodov 50 a BIO maximálny počet 50 bodov,
a2) prijímacie skúšky zo SJL a z MAT pre odbor: Mechanik strojov a zariadení 2413 K
SJL maximálny počet bodov 50 a MAT maximálny počet 50 bodov,
b) priemeru študijných výsledkov z predmetov MAT, SLJ, ANJ, BIO, FYZ z 8. ročníka
ZŠ koncoročné známky a 9. ročníka ZŠ polročné známky – max. počet bodov 100.
Ak bol niektorý z predmetov v danom roku alebo polroku hodnotený „absolvoval“, nahradí sa
toto hodnotenie daného predmetu hodnotením z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol
žiak hodnotený známkou.

Dosiahnuté body z jednotlivých kritérií sa sčítajú a následne bude zostavené
poradie uchádzačov o štúdium.
3.

Prijímacie skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a z Biológie pre odbor Operátor
lesnej techniky, Mechanizácia pôdohospodárstva a prijímacie skúšky zo Slovenského
jazyka a literatúry a z Matematiky pre odbor Mechanik strojov a zariadení,

sa budú konať formou testu v trvaní 45 minút pre každý predmet.
Obsah a rozsah prijímacej skúšky pre odbor Operátor lesnej techniky a Mechanizácia
pôdohospodárstva bude učivo zo SJL a BIO v súlade so ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ( ISCED 2).
Obsah a rozsah prijímacej skúšky pre odbor Mechanik strojov a zariadení bude učivo zo SJL a
MAT v súlade so ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ( ISCED 2).

Žiak môže získať v predmete maximálne 50 bodov. V prípade, že žiak získa v písomnej
časti menej ako 10 bodov, na prijímacích skúškach neprospel.
4.

Body získané za študijné výsledky - priemeru študijných výsledkov v predmetoch MAT,
SLJ, ANJ, BIO, FYZ z 8. ročníka ZŠ koncoročné známky a 9. ročníka ZŠ polročné známky,
maximálny počet bodov 100:
1,00 - 1,50
1,51 – 1,75
1,76 – 2,00
2,01 – 2,25
2,26 – 2,50
2,51 - 2,75
2,76 – 3,00
3,01 – 3,25
3,26 – 3,50
3,51 – 3,70
nad 3,70

100 bodov
90 bodov
80 bodov
70 bodov
60 bodov
50 bodov
40 bodov
30 bodov
20 bodov
10 bodov
0 bodov

V prípade rovnakého počtu získaných bodov bude o poradí uchádzačov rozhodovať:
1. Bude uprednostnený uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou ( k prihláške doložiť
rozhodnutím LPK – Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. § 67, odst.3 ).
2. Lepší priemer známok zo SJL na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka ZŠ.
3. Lepší priemer známok z ANJ na konci druhého polroku 8. ročníka ZŠ.
4. Účasť na rôznych súťažiach a olympiádach počas štúdia na ZŠ, o absolvovaní ktorých sú
doklady priložené k prihláške ( v poradí: celoslovenské, krajské a okresné ).
O úspešnosti vykonania prijímacej skúšky, celkovom počte získaných bodov a o celkovom poradí
budú uchádzači informovaní prostredníctvom vývesky školy a webovej stránky školy
(www.soultv.sk).
Prijatým uchádzačom – zákonným zástupcom bude zaslané Rozhodnutie o prijatí žiaka na
štúdium, kde budú uvedené podrobnosti o spôsobe a termíne doručenia Potvrdenia
o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium ( tlačivo je dostupné na webovej stránke školy –
v časti Prijímacie konanie).
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa
podáva u riaditeľa školy a o odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva
a športu v Žiline v prípade, že riaditeľ školy nemohol rozhodnúť využitím inštitútu autoremedúry.
Ak do školy nebude doručené v termíne do 25.5.2021 Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka
na štúdium podpísané zákonnými zástupcami žiaka, riaditeľ školy to bude považovať za nezáujem
prijatého uchádzača študovať v SOŠ lesníckej a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
štúdium v strednej škole je v zmysle § 68 ods. 3 školského zákona neplatné. Na jeho miesto prijme
ďalšieho uchádzača v poradí, ktorý vyhovel kritériám na prijatie.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením sú povinní najneskôr dva dni pred konaním prijímacej
skúšky predložiť riaditeľovi školy príslušné doklady z CPPPa P, aby mohol určiť formu prijímacej
skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie, v zmysle § 65 ods. 2 školského zákona.
Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí
CPPPaP.
Uchádzači o vzdelávanie v duálnom systéme vzdelávania v študijnom odbore Mechanizácia
pôdohospodárstva a Mechanik strojov a zariadení priložia k prihláške na štúdium na strednej
škole Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho systému
vzdelávania, ktoré mu bude vydané na základe zamestnávateľovi odovzdanej a vo všetkých
častiach vyplnenej Prihlášky do duálneho vzdelávania zverejnenej na webových sídlach
školy a zamestnávateľov. Zoznam zamestnávateľov, s ktorými má škola uzavretú zmluvu
a Prihláška do duálneho vzdelávania bude zverejnené na webovej stránke školy v časti duálne
vzdelávanie 21/22. Po ukončení prijímacieho konania škola spoločne s príslušným
zamestnávateľom s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, rozhodnú o prijatí žiaka
ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku do systému duálneho vzdelávania.

V Tvrdošíne 26.02.2021
Ing. Viliam Gerčák
riaditeľ školy

