Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
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tel. 031/770 2982, Fax 031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com

KRITÉRIÁ
prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka SOŠ chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa
v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a v súlade s bodom 3
a prílohou č. 2 rozhodnutia zverejňuje upravené kritériá prijímacieho konania na študijné o učebné
odbory nasledovne:
Pre školský rok 2020/2021 odsúhlasil zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj SOŠ chovu koní a služieb,
Štúrova 74, Šaľa nasledovný plán výkonov:
Študijný odbor:
4210 M 17

Učebné odbory:
6444 H
6445 H
6456 H
4580 H 02

agropodnikanie – chov
koní a jazdectvo

20 žiakov

čašník, servírka
kuchár
kaderník
chovateľ – chov koní
a jazdectvo

5 žiakov
7 žiakov
7 žiakov
8 žiakov

Spolu:

47 žiakov

I. Kritériá pre študijný odbor
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV (príloha č.2 rozhodnutia)
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka základnej školy nasledovne:
1.1. Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
• Slovenský jazyk a literatúra
• Matematika

počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka.
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• alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie
uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny
Výsledný počet bodov za každý predmet:
známka Počet bodo
v
1
45
2
20
3
5
4
0
1.2. Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu:
počet bodov = 3. (4-x). (4-x), kde x je známka.
profilový predmet: biológia
Výsledný počet bodov:
známka Počet bodov
1
27
2
12
3
3
4
0
1.3. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka.
vzťahu:
prvý doplnkový predmet: Cudzí jazyk
druhý doplnkový predmet: Chémia
tretí doplnkový predmet: Fyzika
štvrtý doplnkový predmet: Geografia
piaty doplnkový predmet: Informatika
Výsledný počet bodov za každý predmet:
známka Počet bodov
1
18
2
8
3
2
4
0

Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Štúrova 74, Šaľa
tel. 031/770 2982, Fax 031/770 2982, E – mail: soupsala@gmail.com

2. PROSPECH (príloha č.2 rozhodnutia)
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového
hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIA (príloha č.2 rozhodnutia)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu {0;100} bodov.
3.1. Predmetová olympiáda
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 v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka
(ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Výsledný počet bodov:
umiestnenie Počet bodov
1.
100
2.
80
3.
60
4.
40
5.
20

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: (príloha č.2 rozhodnutia)
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 Ďalšie kritériá,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
5. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) (bod 4 rozhodnutia)
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzač môže do 19.6.2020 podať prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
 prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.6.2020,
 riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí do 25.6.2020,
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.6.2020 strednej škole
záväzné potvrdenie o nastúpenosti na štúdium ( zápisný lístok zo ZŠ)

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vstupné údaje:
 zaslanie vyplnenej prihlášky na vzdelávanie na strednú školu do 19.5.2020,
 prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka,
prípadne jeho výkon,
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 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
budú na zverejnenom zozname o výsledkoch prijímacieho konania uvedené číselné kódy pridelené
uchádzačom.
Podmienky prijatia na štúdium :
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4.6.2020 doručí strednej škole, do
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
(zápisný lístok zo ZŠ), alebo podľa určenia dátumu na rozhodnutí o prijatí žiaka,
 zdravotný stav žiaka nesmie odporovať požiadavkám daného odboru podľa ŠVP,
 podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, t. j. získanie nižšieho stredného
vzdelania,
 uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Organizácia prijímacieho konania :
 na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie
študijných predpokladov a zdravotnej spôsobilosti uchádzačov pre zvolený odbor riaditeľka
školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ
školy na základe zistených výsledkov žiaka prijímacou komisiou,
 na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov.
 výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na web stránke školy do
29.5.2020
 kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade per roliam
dňa 6.5.2020
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II. Kritériá pre 3- ročné učebné odbory
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
 Žiak úspešne ukončil 9. ročník základnej školy, získal nižšie stredné vzdelanie.
 Na základe lekárskeho potvrdenia zdravotný stav zodpovedá nárokom štúdia a výkonu
povolania.
 Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
 Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov prospechu na základnej škole. Žiakom budú
pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej
klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
Prospech

1,00- 2,00
2,01- 2,50
2,51- 3,00
3,01- 3,50
3,51- 4,00

50 bodov
40 bodov
30 bodov
20 bodov
10 bodov

2. ĎALŠIE KRITÉRIA (príloha č.2 rozhodnutia)
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu {0;50} bodov.
2.1 Predmetová olympiáda
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 v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka
(ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
Výsledný počet bodov:
umiestnenie Počet bodov
1.
50
2.
40
3.
30
4.
20
5.
10

3. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
rozhodnutia)

(príloha č.2

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,
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b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) (bod 4 rozhodnutia)
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzač môže do 19.6.2020 podať prihlášku
na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
 prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23.6.2020,
 riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí do 25.6.2020,
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30.6.2020 strednej škole
záväzné potvrdenie o nastúpenosti na štúdium ( zápisný lístok zo ZŠ)
5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vstupné údaje:
 zaslanie vyplnenej prihlášky na vzdelávanie na strednú školu do 19.5.2020,
 prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka,
prípadne jeho výkon,
 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
budú na zverejnenom zozname o výsledkoch prijímacieho konania uvedené číselné kódy pridelené
uchádzačom.
Podmienky prijatia na štúdium :
 uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4.6.2020 doručí strednej škole, do
ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
(zápisný lístok zo ZŠ), alebo podľa určenia dátumu na rozhodnutí o prijatí žiaka,
 zdravotný stav žiaka nesmie odporovať požiadavkám daného odboru podľa ŠVP,
 podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, t. j. získanie nižšieho stredného
vzdelania,
 uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Organizácia prijímacieho konania :
 na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie
študijných predpokladov a zdravotnej spôsobilosti uchádzačov pre zvolený odbor riaditeľka
školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ
školy na základe zistených výsledkov žiaka prijímacou komisiou,
 na základe dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov.
 výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na web stránke školy do
29.5.2020
 kritériá pre prijatie uchádzačov na štúdium boli prerokované v pedagogickej rade per roliam
dňa 6.5.2020
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III. Kritériá pre 2-ročné učebné odbory
1. Žiak neukončil vzdelávací program ZŠ v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil
úspešne.
2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej
školy.
3. Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok.
4. Poradie uchádzačov určí priemerný prospech z povinných predmetov na konci posledného
absolvovaného ročníka na základnej škole.
5. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatí rozhodnú kritériá v tomto poradí dôležitosti:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť
b) ukončil vyšší ročník základnej školy

V Šali 6.5.2020

Ing. Magdaléna Birnšteinová
riaditeľka školy
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