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

 

                         

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 

 

 
 Riaditeľ  Spojenej školy , Ţelezničná 5, Poltár v súlade s § 65 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 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, zverejňuje kritériá k prijímaciemu konaniu a ostatné 

podmienky na prijatie ţiakov na štúdium v školskom roku 2016/2017. 

 

V  školskom roku  2016/2017 v Spojenej škole Poltár otvárame 3 triedy prvého ročníka  

v lesníckych, poľnohospodárskych, potravinársko – cukrárskych a sklárskych odboroch. 

 

Termín konania  prijímacích skúšok: 

 

Prijímacie skúšky budú  organizované nasledovne: 

1. kolo – 1. termín 09.05.2016 

                 2. termín 12.05.2016 

 

2. kolo –    21.06.2016 -   bude realizované za predpokladu  nenaplnenia počtu  ţiakov v 1.  

                   kole prijímacieho konania 

 

 

Stredná odborná škola 
 

Ţiaci prihlásení na štúdium budú prijímaní takto:   

 

Dvojročné učebné odbory: 

 

      Ţiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade prekročenia plánu výkonov, poradie 

prijatých ţiakov určí dosiahnutý priemer v 1. polroku 8. ročníka a ţiaci končiaci v niţších 

ročníkoch budú zaradení za nimi podľa priemeru v 1. polroku  končiaceho ročníka. 

Podmienkou prijatia je zdravotná spôsobilosť ţiaka. 

 

Trojročné učebné odbory: 

 

     Ţiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade prekročenia plánu výkonov, poradie 

prijatých ţiakov určí dosiahnutý priemer v 1. polroku 9. ročníka ZŠ. Podmienkou prijatia je 

zdravotná spôsobilosť ţiaka. 

 

 

Štvorročný študijný odbor: 

 

Prijímacie konanie: 

     Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto predmetov: 

- slovenský jazyk a literatúra 

- biológia 

Skúška sa uskutoční formou testu, zo slovenského jazyka aj z pravopisného  cvičenia. 

Podmienkou prijatia je aj zdravotná spôsobilosť ţiaka. 



 

Slovenský jazyk a literatúra: 

Zo slovenského jazyka a literatúry je moţné dosiahnuť 40 bodov ( test -28b. a  pravopisné cvičenie 

12 b.). Aby ţiak vyhovel z  predmetu  musí získať 20 bodov.  Súčet dosiahnutých bodov z predmetu 

stanovuje poradie prijatých ţiakov. 

Prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka nemusí robiť ţiak, ktorý v CELOPLOŠNOM 

TESTOVANÍ   9 -  2016  dosiahol 90 % úspešnosť. 

 

Biológia: 

Test obsahuje 25 otázok. Maximálny počet bodov za celý test je 50 bodov. Ţiak je úspešný 

v prijímacej skúške ak z testu získa 26 a viac bodov.  Súčet dosiahnutých bodov z predmetu 

stanovuje poradie prijatých ţiakov 

 

 

 

  

Kritéria na prijímacie konanie ţiakov do 1.ročníkov  študijného odboru  a učebných odborov  

Spojenej školy , Ţelezničná 5, Poltár  platné pre školský rok 2016/2017 boli prerokované 

pedagogickou radou dňa 17. marca 2016.           

 

 

 

 

 

 

V Poltári  17.03.2016                                                    

   Mgr. Dušan Zdechovan  v.r. 

                                                                                        riaditeľ školy 


