
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  

                          STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁHRADNÍCKA                                                 
                                                                                         GUSTÁVA ČEJKU  

                                                                         Bratislavská 44, 900 45 Malinovo 
 

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

telefón/fax:   02  45 955 102                                                    Kód školy: 615401 
mobil:           0908  782 996                                                        

      e-mail:         zahradnicka-malinovo@stonline.sk               

www. zahradnicka.edupage.org              s. 1/4 
 

 

         

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM  
V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 

 
 

Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 

596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ďalej zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou dňa 7.03.2015 

určuje tieto kritériá a podmienky prijatia žiakov na štúdium do 1. ročníka denného štvorročného 

a trojročného štúdia v školskom roku 2016/2017. 

 

I. 
 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ SOŠ záhradníckej G. Čejku Malinovo rozhodol 

o počte tried 1. ročníka a počte žiakov, ktorých možno prijať v školskom roku 2016/2017 nasledovne: 

 

Kód Študijný odbor – štvorročné štúdium Počet tried Počet žiakov 

4211 M 17   záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
1 

15 

4211 M 26  záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 15 

Kód Učebný odbor – trojročné štúdium Počet tried Počet žiakov 

4571 H záhradník  
1 

12 

4569 H viazač-aranžér kvetín 12 

 

Spolu: 2 triedy/54 žiakov 
 

II. 
Termíny konania prijímacích skúšok 

 

1. kolo:  1. termín -    9. máj 2016  

  2. termín -  12. máj 2016  

 

2. kolo:                   21. jún 2016 
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Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich 
konania v súlade s § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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III. 
Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného 

stredného odborného vzdelávania (vyššie sekundárne), 
 t. j. do štvorročného študijného odboru 

 
III. A 
Prijatie žiaka bez prijímacej skúšky  

 

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štvorročný študijný odbor, ktorí 
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete 
samostatne úspešnosť najmenej 90 % v súlade s § 65 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. 

 

III. B 
Kritériá pre prijatie žiaka s prijímacou skúškou 

 
Uchádzači o štvorročný študijný odbor, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho 

ročníka základnej školy nedosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú 
zoradení do poradia s vopred prideleným číselným kódom podľa celkového počtu bodov získaných pri 
prijímacom konaní na základe týchto kritérií: 

 
a) prospech v základnej škole  
 počíta sa priemer známok na konci 6. - 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka z predmetov 

slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, 

fyzika a chémia 
 žiak môže získať maximálne 20 bodov:  
 

priemer 1,00-1,50 1,51-1,80 1,81-2,10 2,11-2,40 2,41-2,70 2,71-3,00 od 3,01  

body 20 16 12 8 4 2 0 

 
b) celoslovenské Testovanie 9 

 žiak môže získať maximálne 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry: 

úspešnosť 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% 
menej ako 

19% 

body 10 9 8 6 4 2 0 

 
- žiak môže získať maximálne 10 bodov z matematiky: 

úspešnosť 100-85% 84-70% 69-60% 59-45% 44-35% 34-20% 
menej ako 

19% 

body 10 9 8 6 4 2 0 
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c) prijímacia skúška 
 koná sa formou písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie 
 žiak môže za test zo slovenského jazyka a literatúry získať maximálne 10 bodov (1 otázka 

= 1 bod) 
 žiak môže za test z biológie získať maximálne 20 bodov (1 otázka = 1 bod) 

 
d) umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a súťažiach (treba predložiť diplom alebo iný 

doklad), aktivity v oblasti ekológie, prírodovednej oblasti, iné aktivity súvisiace s odborom 
vzdelávania (aranžovanie, tvorivé dielne, šikovné ruky a pod.), mimoškolská činnosť, krúžky 
 žiak môže získať maximálne 10 bodov po posúdení prijímacou komisiou 
 

e) posúdenie záujmu o štúdium zvoleného odboru 
 žiak môže získať maximálne 20 bodov po posúdení prijímacou komisiou formou riadeného 

rozhovoru 
 

Úspešný je ten žiak, ktorý získa minimálne 30 bodov z celkového počtu 100 bodov.  
 

V prípade rovnosti bodov rozhodne prijímacia komisia o prijatí žiaka s prihliadnutím na:  
1. zmenenú pracovnú schopnosť uchádzača, 

2. celkovú úspešnosť v celoslovenskom Testovaní 9,  
3. priemer známok na konci 6. - 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk 

a literatúra, 1. cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika a chémia, 
4. výsledky prijímacej skúšky. 

 

IV. 
Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného 
odborného vzdelávania (sekundárne), t. j. do trojročného učebného odboru 

 
Uchádzači o trojročný učebný odbor budú prijatí bez prijímacej skúšky. 
 

Prijímacia komisia len určí poradie prijatých žiakov na základe týchto kritérií: 
1. priemer známok na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka základnej školy, 
2. celková úspešnosť v celoslovenskom Testovaní 9. 
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V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov vo výsledkovej 

listine s informáciou o úspešnosti/neúspešnosti a o prijatí/neprijatí žiaka. 
2. Vo výsledkovej listine meno uchádzača nahradí vopred pridelený číselný kód. 
3. Riaditeľ školy zverejní výsledky prijímacieho konania dňa 12.05.2016 na vstupe do školy a na 

webovom sídle školy www.zahradnicka.edupage.org . 

4. Riaditeľ školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do troch pracovných dní od dňa konania 

2. termínu 1. kola prijímacej skúšky, t. j. najneskôr 17. mája 2016. Zároveň oznámi termín, 

miesto a spôsob zápisu na štúdium v strednej škole.  

5. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium v strednej 
škole prijatý, je neplatné. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností Vám radi pomôžeme, 
obráťte sa na nás s dôverou. 

 
 
 

 
 

Malinovo  7. marca 2016                                    Ing. Pavol Tóth 

                        riaditeľ 
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