
Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár 
                 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                        
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021

Riaditeľ  Spojenej školy , Železničná 5, Poltár v súlade s § 65 ods. 1 písm. b), 
ods. 2 a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v súlade 
s  §31 ods. 2 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  po prerokovaní v pedagogickej rade školy,  
zverejňuje kritériá k prijímaciemu konaniu a ostatné podmienky na prijatie žiakov na 
štúdium v školskom roku 2020/2021.

V  školskom roku  2020/2021 v Spojenej škole Poltár otvárame 2 triedy trojročných 
učebných odborov  v lesníckych, poľnohospodárskych, potravinárskych odboroch a 1 
triedu dvojročných učebných odborov v lesníckom a  potravinárskom odbore.

Banskobystrický samosprávny kraj určil pre prijímacie konanie  na 
školský rok 2020/2021 nasledovný  najvyšší počet žiakov prvého 
ročníka :

Trojročné učebné odbory                                                                    Počet 
žiakov_____
4575 H mechanizátor lesnej výroby  15

4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo              10
2964 H cukrár  13

             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
SPOLU 38

Dvojročné učebné  odbory______________________________ _Počet 
žiakov_______

4579 F lesná výroba 15

2982 F potravinárska výroba 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------
SPOLU 31
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Stredná odborná škola

Žiaci prihlásení na štúdium budú prijímaní takto:  

Dvojročné učebné odbory:

     Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade, že počet doručených 
prihlášok bude vyšší ako  je stanovený plán výkonov pre jednotlivé učebné odbory, 
poradie prijatých žiakov určí najvyšší úspešne ukončený ročník ZŠ a priemerný 
prospech.
Podmienkou prijatia je zdravotná spôsobilosť žiaka.

Trojročné učebné odbory:

      Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade, že počet doručených 
prihlášok bude vyšší ako  je stanovený plán výkonov pre jednotlivé učebné odbory, 
poradie prijatých žiakov určí dosiahnutý priemer v 1. polroku 9. ročníka ZŠ. 
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie  nižšieho stredného vzdelania ( 9. ročník 
ZŠ) a  zdravotná spôsobilosť žiaka.

Kritéria na prijímacie konanie žiakov do 1. ročníkov učebných odborov  Spojenej 
školy, Železničná 5, Poltár  platné pre školský rok 2020/2021 boli prerokované 
pedagogickou radou dňa 10. marca 2020.          
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V Poltári  10.03.2020                                                 
   Mgr. Dušan Zdechovan  v.r.

                                                                                        riaditeľ školy
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