
 

 
K R I T É R I Á 

pre prijímacie konanie  do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 
 

číslo školy na prihláške 645101 
 

Kritériá sú vypracované v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov, zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších 

predpisov.  

 

V školskom roku 2018/2019 SOŠ PaSV v Leviciach otvára podľa plánu výkonov: 
 

Študijné odbory – kombinovaná trieda s možnosťou výberu odboru: 

 

1. 4210M04 agropodnikanie - farmárstvo 

 

2. 4210M08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 
 

Schválený počet tried: 1 (31 žiakov)  
Uchádzači budú prijatí po vykonaní PS z predmetov SJL a BIO. 

 

 

Učebné odbory – kombinovaná trieda s možnosťou výberu odboru: 

 

1. 4561H02 poľnohospodár- farmárstvo 

 

2. 4561H01 poľnohospodár – mechanizácia 
 

Schválený počet tried: 1 (31 žiakov)  
Uchádzači budú prijatí na základe podanej prihlášky bez PS. 

 

 

1. Zdravotné požiadavky na uchádzača: 

Do 1. ročníka zvoleného vzdelávacieho programu vzdelávania môžu byť prijatí 

uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so 

zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára 

o schopnosti študovať príslušný odbor. Prijatiu z hľadiska zdravotného stavu prekážajú 

závažné nervové choroby,  poruchy pohybového ústrojenstva, záchvatové ochorenia, 

závažné alergie znemožňujúce fyzickú prácu v prostredí poľnohospodárskej 

prvovýroby. 

Do 1. ročníka môžu byť prijatí aj uchádzači s vývinovými poruchami učenia 

a správania na základe vyjadrenia psychológa alebo špeciálneho pedagóga o schopnosti 

študovať príslušný odbor. 

 

2. Prijímanie bez prijímacej skúšky: 

Na študijný odbor bude prijatý uchádzač bez prijímacej skúšky, ak dosiahol 



v celoslovenskom testovaní žiakov IX. ročníka ZŠ v každom predmete najmenej 90 %.  

 

Rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky bude zaslané zákonnému zástupcovi 

uchádzača najneskôr do 7. mája 2018. 

 

3. Termíny prijímacích skúšok: 

14.05.2018 – 1. kolo 1. termín PS 

17.05.2018 – 1. kolo 2. termín PS 

Prijímacie skúšky začínajú o 08:00 hodine. Pozvánky pre uchádzačov na PS budú 

zaslané najneskôr 04.05.2018. 

 

4.  Prijímanie po vykonaní prijímacej skúšky: 

Žiak môže získať body za:  

- vykonanie prijímacej skúšky: SJ – 30 bodov, BIO – 20 bodov spolu: 40 bodov 

- výsledky celoštátneho testovania 0 – 20 bodov 

- priemerný prospech VIII. roč. koniec a I. polrok IX. ročníka ZŠ 0 – 20 bodov 

- olympiády, súťaže a iné mimoriadne aktivity 0 – 10 bodov 

 

Žiak úspešne vykoná PS ak dosiahne najmenej 10 bodov z písomnej časti PS (min. 10 

bodov z  predmetu SJL a min. 10 bodov z predmetu BIO). V prípade ak žiak 

nedosiahne tento minimálny počet bodov, môže sa zúčastniť opravnej ústnej skúšky 

(hneď po vyhodnotení písomnej časti PS). 

 

Z celkového počtu žiakov, ktorí úspešne vykonajú PS a po pridelení ostaných bodov 

zostavíme poradie uchádzačov ktorí budú prijatí do naplnenia plánu výkonov (31 

žiakov) – pre študijný odbor. Systém prideľovania bodov je v dodatku č.1, ktorý je 

súčasťou kritérií. 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením absolvujú prijímacie skúšky v samostatnej 

skupine, kde budú upravené podmienky overovania vedomostí na základe vyjadrenia 

všeobecného lekára, alebo správy z psychologického, špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia. 

 

5. Oznámenie výsledkov prijímacieho konania: 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a zostavenie zoznamu uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania  overí prijímacia komisia. 

Riaditeľka školy zverejní na výveske školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa druhého termínu konania PS – 

zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

zoradených podľa celkového počtu bodov a informáciu, či vykonal skúšku úspešne 

alebo neúspešne. 

 

6. Rozhodnutie o prijatí: 

O prijatí uchádzača rozhodne RŠ po zasadnutí PK na základe uvedených kritérií. 

Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačovi odoslané najneskôr do troch pracovných dní 

odo dňa  konania druhého termínu PS , t.j. do 22.5.2018 (spolu s rozhodnutím sa 

oznámi termín zápisu na štúdium).  

 

Uchádzačom umiestneným na základe pridelených bodov na vyšších poradových 

miestach ako je možné prijať, bude vydané rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok 

miesta. 

 

7. Zápis do prvého ročníka 

Zápis žiaka na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na základe zápisného 

lístka, ktorý žiakovi vydáva ZŠ, v stanovenom termíne po predložení dokladov 

totožnosti. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné. 

 

 



8. Odvolacie konanie 

Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa  môže uchádzač (zákonný zástupca 

maloletého) prostredníctvom riaditeľa tunajšej školy odvolať v lehote do 5 

pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o čom rozhodne zriaďovateľ školy 

v zákonnej lehote. 

 

9. Presun prihlášok 

V prípade voľných miest po termíne prijímacieho konania budú prijatí aj žiaci, ktorí do 

ukončenia zápisu presunú prihlášku zo strednej školy, na ktorú  neboli  prijatí  a  

spĺňajú  podmienky  kritérií. 

 

10. Druhé kolo prijímacej skúšky 

Keď zapísaný počet žiakov bude menší ako je plánovaný počet prijatých žiakov, bude 

škola organizovať druhé kolo prijímacieho pokračovania podľa kritérií platných v 

prvom kole do naplnenia plánovaných výkonov. Oznámenie o konaní 2. kola 

prijímacieho konania bude zverejnené do 06. júna 2018 vo vestibule školy a na 

internete - www.sospasvlevice.sk, a www.sposlv.edupage.org, kde sú zverejnené aj 

tieto kritériá a organizácia PS. 

 

Kritéria boli schválené prijímacou komisiou školy 23.01.2018 a prerokované v PR dňa 

25.01. 2018. 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.sospasvlevice.sk/
http://www.sposlv.edupage.org/

