Spojená škola Ul. SNP30, Ivanka pri Dunaji
org. zložka: Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna,
Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Kód školy: 613 018
Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium pre školský rok 2022/2023
Riaditeľka Spojenej školy - SOŠ v Ivanke pri Dunaji pôdohospodárskej a veterinárnej a SOŠ
agrotechnickej v Bernolákove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po
prerokovaní pedagogickou radou dňa 26. 01. 2022 a po vyjadrení Radou školy dňa 27. 01.
2022 a určuje tieto podmienky a kritériá prijatia na štúdium do I. ročníka denného
štvorročného a trojročného štúdia.
Na základe rozhodnutia Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja otvoríme v šk. roku 2022/2023 tieto triedy:

I.

Pre študijné odbory, ktoré sa vyučujú v SOŠ
pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, Ivanka pri
Dunaji

Študijný odbor – štvorročné štúdium
počet žiakov
4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
26
4210 M 18 agropodnikanie – kynológia
25
4212 M rybárstvo a vodný manažment
12
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat 15
04 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov
4336
15
04 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov
4336
23
04 M prevádzka a ekonomika dopravy
3760
8
Počet žiakov spolu pre študijné odbory
124
Žiaci vykonávajú prijímaciu skúšku v termínoch:
I.

kolo

II.

kolo

1. termín
2. termín

2. máj 2022 alebo 3. máj 2022
9. máj 2022 alebo 10. máj 2022
21. jún 2022

1. KRITÉRIA PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM
Žiaci – uchádzači o štúdium na spojenej škole budú zoradení do poradia na základe
bodového hodnotenia podľa týchto kritérií:
a) za prospech na ZŠ – počíta sa priemer na konci 8.ročníka a v prvom polroku
9.ročníka ; pričom do priemeru známok za jednotlivé ročníky sa započítavajú
známky: zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka (ak sa žiak učí dva cudzie
jazyky počíta sa jeden s lepším prospechom), z dejepisu, geografie, matematiky,
biológie, fyziky a chémie. V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač
z niektorého z uvedených predmetov v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu
pandémie) bude zohľadnený prospech v danom predmete z nižšieho ročníka. Za študijné
výsledky žiak získa maximálne 40 bodov
(2 x 20 bodov)

priemer 1,00-1,19
body
20
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Poznámka:
za 2. stupeň zo správania sa odpočíta 10 bodov z dosiahnutých bodov za študijné výsledky
za 3. stupeň zo správania sa odpočíta 20 bodov z dosiahnutých bodov za študijné výsledky
(do úvahy sa berie správanie na konci 6. – 8. roč. a v prvom polroku 9. ročníka ZŠ)
b.) za vykonanie písomných testov - Uchádzači o štúdium na SOŠ budú konať prijímacie
skúšky vo forme písomného testu:
zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky študijný odbor:
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy (logistika v doprave),
a zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie študijné odbory:
4210 M17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo,
4210 M18 agropodnikanie – kynológia,
4212 M rybárstvo a vodný manažment,
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat,
4336 M 04 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov,
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov.
Za prijímacie testy žiak získa maximálne 40 bodov (2 x 20 bodov)
c.) za Testovanie 9 – 2022 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky – žiak môže
získať celkom 2 x 20 = 40 bodov
MAT/SJL 100 –91% 90 – 81% 80 – 71% 70 – 61% 60 – 51% 50 – 41% 40 –31% 30 – 21% 20 – 11%
Body za 1
predmet
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d.) za umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a súťažiach (musia byť
dokladované):
za celoslovenskú súťaž (umiestnenie)
20 bodov
za krajskú súťaž (1., 2. a 3. miesto)
15 bodov
za umiestnenie v okresnej súťaži – 1., 2. a 3. miesto
10 bodov
Žiak môže celkom získať:
za prospech na ZŠ
2 x 20 bodov 40 bodov
za písomné testy
2 x 20 bodov 40 bodov
za Testovanie 9 – 2022
2 x 20 bodov 40 bodov
za umiestnenie v predmetových
olympiádach a súťažiach
20 bodov
------------------------------------------------------------------------------------Spolu
140 bodov
1.
2.
3.
4.

10 – 0%

2

2. PRIJATIE NA ŠTÚDIU BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Žiaci, ktorí v „Testovaní 9-2022“ získali v každom z predmetov matematika a slovenský
jazyk a literatúra 80 % a viac % (v súlade s § 65 ods. 4 školského zákona) a zároveň
nemôžu mať zníženú známku zo správania v 8. a 9. ročníku.

3. ROZHODOVACIE KRITÉRIÁ
V prípade rovnosti bodov o prijatí žiaka rozhodne prijímacia komisia tak, že bude
prihliadať na:
a) dosiahnutý priemerný prospech počas štúdia na ZŠ (na konci 8. ročníka a v prvom
polroku 9. ročníka). V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač z niektorého
z uvedených predmetov v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie) bude
zohľadnený prospech v danom predmete z nižšieho ročníka.
b) známku zo SJL a MAT na konci 8.ročníka a v prvom polroku 9.ročníka.

II.

Pre učebné odbory, ktoré sa vyučujú v SOŠ
pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP, Ivanka pri Dunaji

Učebný odbor – trojročné štúdium

počet žiakov

4580 H
02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
4575 H
mechanizátor lesnej výroby
4578 H
rybár
Počet žiakov spolu pre učebné odbory

18
6
6
30

1. PODMIENKY PRIJATIA PRE UČEBNÉ ODBORY:
-

-

prijímacie konanie sa uskutoční formou riadeného pohovoru 2. a 9. mája 2022,
zdravotná spôsobilosť pre školský rok 2022/2023 je povinná v učebnom odbore
4575 H mechanizátor lesnej výroby - Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so
špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. Potvrdenie je v prílohe č. 1.
prijímacia komisia posúdi fyzické a psychické predpoklady žiaka pre absolvovanie
daného učebného odboru,
získanie nižšieho stredného vzdelania na úrovni ISCD II.
2. ROZHODOVACIE KRITÉRIÁ PRE UČEBNÉ ODBORY:

a) prednosť bude mať žiak s lepším priemerným prospechom na konci 8. ročníka a
v prvom polroku 9. ročníka ZŠ. V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač
z niektorého z uvedených predmetov v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie)
bude zohľadnený prospech v danom predmete z nižšieho ročníka.
b) prednosť bude mať žiak, ktorý sa zúčastnil predmetovej olympiády alebo súťaží na
akejkoľvek úrovni.
c) prijímacia komisia prehodnotí závažnosť zníženej známky zo správania - prednosť
bude mať žiak s veľmi dobrým správaním,

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na strednú školu je do 20. marca 2022.
2. Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred
termínom ich konania.
3. Na základe výsledkov externého testovania Testovanie 9-2022 ak bude uchádzač prijatý
bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny
počet bodov. (Podľa bodu 2. Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky).
4. Získanie nižšieho stredného vzdelania na úrovni ISCD II.
5. Riaditeľka strednej školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov v poradí
zostaveného podľa Kritérií prijímacieho konania dňa 18. 05. 2022 na hlavnom vchode
budovy školy a na webovej stránke školy www.sosivanka.edupage.org.
6. Zákonný zástupca najneskôr do 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelávanie. Vzor potvrdenie je v prílohe č. 2.
7. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú povinní predložiť
spolu s prihláškou príslušné potvrdenie z CPPPaP, ktoré nesmie byť staršie ako 2 roky.
8. V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona, ak sa uchádzač nemôže zo závažných dôvodov
zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, zákonný zástupca uchádzača oznámi
dôvod neúčasti riaditeľke strednej školy najneskôr do 8.00 h v deň konania prijímacej skúšky,
pričom potvrdenie od lekára nesmie byť staršie ako 3 dni.
9. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí
odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ivanka pri Dunaji 21. januára 2022

Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka Spojenej školy

Príloha č. 1

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023

Kód a názov učebného odboru:

4575 H mechanizátor lesnej výroby

Vyjadrenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore:

V........................... dňa .............................

(*) Nehodiace sa prečiarknite

.............................................................
podpis lekára a odtlačok pečiatky

Príloha č. 2

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec, mobil, email)

Spojená škola
SOŠ pôdohospodárska a veterinárna
Ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
V ............................................., dňa ......................

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol
prijatý/á na vašu strednú školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium
v študijnom/učebnom odbore ___________________________________________
a zároveň prihlasujem na:
o etickú výchovu

o

náboženskú výchovu

o ubytovanie na školskom internáte

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej
strednej škole.
S pozdravom
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu
* hodiace sa zakrúžkujte
Poznámka: Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole
odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu(spojs@nextra.sk) alebo poštou na adresu strednej školy.

