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 Kritériá prijatia žiakov na štúdium študijných odborov  

Talentové skúšky 

 
Riaditeľka Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

§ 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a   zákona č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,  na základe VZN 

Trnavského samosprávneho kraja a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje kritéria pre 

prijatie uchádzačov do 1. ročníka na denné štúdium pre školský rok 2020/2021 nasledovne:  

 

Pre školský rok 2020/2021 sa konajú prijímacie skúšky na študijný odbor - talentové: 

4240 M záhradný dizajn – experimentálne overovanie 

 

Uchádzači budú prijatí podľa týchto kritérií:  

Študijné výsledky: 

Každý uchádzač v prijímacom konaní získa body, a to:  

1.  Za hodnotenie študijných výsledkov za posledné dva ročníky štúdia na konci  8. ročníka a  

v 9. ročníku v 1. polroku získa: 

priemer do 1 5 bodov 

priemer do 1,5 3 bodov 

priemer do 2,00 2 body 

2. Za hodnotenie študijných výsledkov  z predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematika za 

každú známku samostatne za posledné dva ročníky štúdia na konci  8. ročníka a v 9. ročníku v 1. 

polroku, budú pridelené body podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je 

známka. 

3. Za profilový predmet biológia za každú známku samostatne za posledné dva ročníky štúdia na 

konci  8. ročníka a v 9. ročníku v 1. polroku, budú pridelené body podľa nasledujúceho vzťahu: 

počet bodov = 5. (3-x). (3-x), kde x je známka. 



 

4.  Za umiestnenie v olympiádach a súťažiach žiak môže získať 5 bodov.  

5. Žiak spracuje a doručí škole výtvarnú prácu podľa zadania. Max 20 bodov. 

6.  Poradie uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov.  

V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci:  

a) vyšší počet bodov z profilového predmetu biológia 

b) vyšší počet bodov za výtvarnú prácu 

V prípade rovnosti bodov bude mať  integrovaný žiak prednosť. 

 

7. Škola prijíma počet uchádzačov stanovený plánom výkonov – 13 žiakov. 

 

Všeobecné informácie 

Podmienkou prijatia na štúdium na SŠ je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.  

 

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo po dohode so zákonným zástupcom žiaka preradiť uchádzača 

na príbuzný odbor v prípade jeho nenaplnenia na základe žiadosti. Keď sa na študijný odbor 

neprihlási dostatočný počet uchádzačov, alebo po zápise klesne počet prijatých uchádzačov pod 5, 

ponúkne riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preradenie na iný príbuzný odbor, kde 

nebude naplnený stav tak, aby boli dodržané najvyššie počty žiakov. 

 

 
 V Piešťanoch     5. mája 2020                                                    Ing. Eva Stručková 
                                     riaditeľka školy 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 


