
Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi, 

Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, Kravany nad 

Dunajom 

 

KRITÉRIA  PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 

v školskom roku 2023/2024 

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

I.   Študijné odbory v šk. roku 2023/2024                                              Plán prijímania žiakov 

  1 trieda s počtom žiakov 17 pre nasledovné študijné odbory: 

4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba   - VJM                   10 

4227 M 01   vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka   - VJM      6                                               

 

II.   Učebné odbory v šk. roku 2023/2024    Plán prijímania žiakov  

1 trieda s počtom žiakov 17 pre nasledovné učebné odbory: 

3355 H   stolár                 -  VJM               7   

6445 H  kuchár            -  VJM          7   

4571 H    záhradník                                           - VJM                      5 

4569 H  viazač – aranžér kvetín   - VJM    6 

 

III.  Kritéria prijatia pre uchádzačov na štvorročné študijné odbory: 

1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 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. 

 

2. Prvé kolo prijímacích skúšok bude        4. a 5. mája  2023. 

    Druhé kolo prijímacích skúšok bude     09.   a 10. mája  2023. 

 

3. Uchádzači budú prijatí na základe prijímacích skúšok, okrem tých, ktorí v celoslovenskom testovaní 

žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

 

4. Predmetmi prijímacej skúšky sú: 

4211 M 26 záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba                MJ, SJ, Biológia 

4227 M 01   vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka     MJ, SJ, Biológia 



5. Prijímacie skúšky sa uskutočnia formou testov. Hodnotenie testov sa uskutoční na základe 

bodovacieho systému. 

 

Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok 

Slovenský jazyk 20 bodov 

Maďarský jazyk 20 bodov 

Prírodopis, Matematika 20 bodov 

                                  

Bodové hodnotenie za dosiahnuté priemery v ročníkoch 6.-9. 

Priemer 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Od 1,- do 2,- 10 bodov 10 bodov 10 bodov 10 bodov 

Od 2,01- do 2,5 8 bodov 8 bodov 8 bodov 8 bodov 

Od 2,51 do 3,- 6 bodov 6 bodov 6 bodov 6 bodov 

Od 3,01- do 3,5 4 body 4 body 4 body 4 body 

Od 3,51 do 4,- 0 bodov 0 bodov 0 bodov 0 bodov 

 

Na základe počtu dosiahnutých bodov bude zostavená tabuľka poradia.  Prijatí budú prví desiati a 

siedmi uchádzači, podľa rozpisu pre jednotlivé študijné odbory. 

Uchádzači na štúdium učebných a nadstavbových odborov budú prijatí bez 

prijímacích skúšok. 

  Prihlásení žiaci musia spĺňať základné podmienky na prijatie      

- úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ   
- zdravotná spôsobilosť 
- pre NŠ vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list a dodatok k vysvedčeniu o záverečnej 

skúške 
-  
V prípade nedostatočného počtu prihlásených žiakov na jednotlivé študijné a učebné odbory pre 

absolventov ZŠ sa žiak môže preradiť na základe žiadosti zákonného zástupcu aj na iný odbor, kde 

sa predpokladá otvorenie skupiny alebo triedy.      

 

6.Záverečné ustanovenie: 

   a./Výsledky prijímacieho konania budú umiestnené pri hlavnom do školy vchode a na webovom sídle 

školy pre všetky študijné a učebné odbory 19.05.2023.  



   b./ Ak sa do niektorého z uvedených učebných a študijných odborov neprihlási dostatočný počet 

žiakov,  nebude možné zriadiť odbornú skupinu. Z uvedeného dôvodu  prihlásení žiaci sa môžu  

uchádzať o štúdium v inom odbore. 

   c./ Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania vydá riaditeľ školy najneskôr do troch pracovných 

dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7 

  d./ V prípade nenaplnenia tried v prvom kole prijímacieho konania,  škola uskutoční prijímacie 

konanie aj v druhom kole. 

   e./ Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu 

na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, 

ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, 

ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný 

lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je 

uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, 

vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.  

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne 

potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

   f./ Výsledky prijímacieho konania pre NŠ  budú umiestnené pri hlavnom vchode do školy a na 

webovom sídle školy pre všetky študijné odbory najneskôr 25.06.2022 o 14,oo hod. pre 1. kolo a pre 

2. kolo 20.08.2022 o 14,00 hod. 

   g./ Ak sa do niektorého z uvedených študijných odborov neprihlási dostatočný počet žiakov,  nebude 

možné zriadiť odbornú skupinu.  

   h./ Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania vydá riaditeľ školy najneskôr do 29.06.2022 alebo 

27.08.2022. 

   i./ V prípade nenaplnenia tried v prvom kole prijímacieho konania /máj 2023/ škola uskutoční 

prijímacie konanie aj v druhom kole /v auguste 2022/. 

  j./  V prípade prestupujúcich žiakov z iných stredných škôl sa žiak prijíma nasledovne: 

aa./ v prípade toho istého študijného alebo učebného odboru ako pokračovanie štúdia bez 

rozdielových skúšok ak je ŠkVP oboch škôl kompatibilný.  

ab./ pri rozdielnych ŠkVP alebo pri prestupe na iný študijný resp. učebný odbor musí žiak vykonať 

rozdielové skúšky. 

      Kritériá prijatia  na štúdium  do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 boli prerokované  

 na pedagogickej rade dňa 15.11.2022. 

Kritéria prijatia na štúdium v šk. r. 2023/2024  schválil 

 

V Kravanoch nad Dunajom dňa  28. 01. 2022        

                                                                                                                Ing. Péter Varga    

                                                                          riaditeľ školy           


