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Pokyny a kritériá pre prijímacie skúšky v školskom roku 2020/2021 
 

Článok I 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

Prijímanie na štúdium sa koná podľa § 65 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4 písm. a)         

zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. VZN Banskobystrického samosprávneho kraja              

č. 30/2015, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK  pre 

prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021.   

 Riaditeľ Strednej odbornej školy  lesníckej po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy  

stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia SOŠL v školskom roku 2020/2021 

v študijnom odbore : 

                                 4219 M Lesníctvo    -     zameranie  01 lesnícka  prevádzka  

- zameranie  02 krajinná ekológia 

Všeobecné podmienky: 

-  uchádzač je žiakom 9. ročníka základnej školy, alebo je  absolventom ZŠ, 

-  vyhovujúci zdravotný stav uchádzača, ktorý vyplýva zo špecifikácie študijného odboru. V zmysle 

opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa k prihláške na štúdium v školskom roku 

2020/2021  nebude vyžadovať lekárske potvrdenie. 

 

1. Počet prijímaných žiakov 

Plán výkonov  v 1. ročníku šk. roka 2020/2021 

Študijný odbor                                             Zameranie   Počet tried/ žiakov 

4219 M  lesníctvo 01 lesnícka prevádzka              1,5/ 45 

4219 M  lesníctvo 02 krajinná ekológia                                       0,5 / 10 

Spolu:              2,0 / 55 
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 2.Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021  

Podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  sa termíny prijímacích skúšok na 

stredné školy budú konať v čase  od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.  

Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční len v prípade nenaplnenia počtu prijatých 

uchádzačov v prvom kole. Informácie o počte voľných miest budú zverejnené na stránke školy 

najneskôr do 5.06.2020. Následne v termíne do 15.06.2020 oznámi riaditeľ školy možnosť vydať 

rozhodnutie o prijatí uchádzačom v zozname, ktorí neboli prijatí a podali odvolanie, ak už 

uchádzači nebudú prijatí na inú školu. 

Článok  II 

Kritériá na prijatie žiakov 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

 1.1 Povinné predmety: 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preferenčné body pridelené za študijné výsledky    

 

8. ročník  

( II.polrok)   

9. ročník  

(I. polrok)   

Predmet Známka Body Známka Body 

Slovenský jazyk a literatúra 1 45 b 1 45 b 

  2 20 b 2 20 b 

  3 5 b 3 5 b 

  4 0 b 4 0 b 

Predmet Známka Body Známka Body 

Matematika  1 45 b 1 45 b 

  2 20 b 2 20 b 

  3 5 b 3 5 b 

  4 0 b 4 0 b 
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 1.2 Profilové predmety: 

 Biológia 

Preferenčné body pridelené za študijné výsledky   

 

8. ročník 

 (II.polrok)   

9. ročník  

(I. polrok)   

Predmet Známka Body Známka Body 

Biológia 1 27 b 1 27 b 

  2 12 b 2 12 b 

  3 3 b 3 3 b 

  4 0 b 4 0 b 

2. Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8, 7 a 6 ročníku stupeň vzdelávania 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

3. Olympiády a súťaže 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

 3.1 Predmetové olympiády 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku 

nasledovne : 

- okresná úroveň           10 bodov 

- krajská úroveň            20 bodov 

- celoštátna úroveň        30 bodov 

- medzinárodná úroveň  50 bodov 

 

 3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia nasledovne : 

- okresná úroveň           10 bodov 

- krajská úroveň            20 bodov 

- celoštátna úroveň  30 bodov 

- medzinárodná úroveň    50 bodov 

 

mailto:soslbs1@gmail.com


 
 

  
  
STRED

NÁ 
ODBOR

NÁ 
ŠKOLA 
LESNÍC

KA 
BANSK

Á 
ŠTIAVN

ICA 

 

BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
LESNÍCKA 

BANSKÁ ŠTIAVNICA 
 

Stredná odborná škola lesnícka 
Akademická 16 
96901, Banská Štiavnica  

 

Internet 
www.soslbs.sk 
E-mail 
soslbs1@gmail.com 

Telefón 
045/691 11 31-2 
Fax 
045/692 08 50 

 

Do celkového počtu bodov získaných za olympiády a súťaže sa bude brať do úvahy len jeden najlepší 

výsledok za jednotlivé kategórie uvedené v bode 3.1, 3.2. 

 

PRIJATIE ALEBO NEPRIJATIE ŽIAKA ( uchádzača )  

Žiaci (uchádzači) budú prijatí na základe počtu bodov získaných za: 

 Študijné výsledky dosiahnuté  v 8. ročníku (2. polrok) a 9. ročníku (1.polrok) z povinných 

predmetov ( Slovenský jazyk a literatúra,  Matematika)                                           max. 180 b    

 Študijné výsledky dosiahnuté  v 8. ročníku (2. polrok) a 9. ročníku (1.polrok)  z profilového 

predmetu ( Biológia)                                                                                                    max. 54 b  

 Úspešní riešitelia predmetových olympiád a súťaží, výkonnostní športovci              max. 100 b       

 Žiaci s prospechom 1,00 zo všetkých predmetov v ročníku (6-8 roč.)                        max. 15 b    

 

Maximálny počet bodov, ktoré žiak (uchádzač) môže získať                               max 349 b                                                                         

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 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 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má 

podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Olympiády a súťaže,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy (Biológia). 

Žiaci (uchádzači), ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania a boli prijatí odošlú riaditeľovi školy 

najneskôr v termíne do 4.6.2020 záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na danú školu. 

Žiaci (uchádzači) , ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania a neboli prijatí,  môžu podať 

odvolanie riaditeľovi  školy  do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (Zákon 245/2008 § 68 ods. 4). 

Spôsob spracovania prijímacích skúšok: 

Prijímacie skúšky budú anonymné a výsledky prijatia budú spracované v elektronickej podobe 

a zverejnené na stránke školy( www.soslbs.sk) v termíne najneskôr do 29.05.2020. S prihliadnutím na 

platnosť zákona č. 211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám nie je  možné verejne zverejniť 

výsledky prijímacieho konania. Zverejnené budú kódom. Preto poradie uchádzačov o prijatie na školu 

bude dané  kódom /číslom/ uchádzača.  

Výsledok súčtu bodov podľa určeného systému je základným kritériom pre rozhodnutie riaditeľa  

o prijatie uchádzača na štúdium. Rozhodnutie o prijatí vykoná riaditeľ školy v súlade so školským   

zákonom 245/2008 a v zmysle  dodržiavania  platných predpisov a platnej legislatívy.  

Prijatým uchádzačom odošle riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí najneskôr do 29.05.2020. Zároveň 

v tomto termíne riaditeľ školy  zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy (www.soslbs.sk) 
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podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s prideleným 

číselným kódom, zoradených podľa celkového počtu bodov a s  informáciu či je uchádzač na školu 

prijatý alebo neprijatý.  

 

 

 

 

 

 

Uvedené kritériá boli prerokované: 

 

V Pedagogickej rade dňa : 4.5.2020 

 

    

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                                                       Ing. Miroslav Ďurovič  

                                                                                                                             riaditeľ  školy 
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