
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LESNÍCKA 
KOLLÁROVA 10,  PREŠOV 

080 01 PREŠOV 
________________________________________________________ 
 

 

K R I T É R I Á 

pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 
 

Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční podľa § 62 až § 68 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k prijímaciemu konaniu na stredné školy 

pre školský rok 2022/23 vydaného MŠVVaŠ SR. 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať v dvoch termínoch a to v pondelok 02. mája 2022   

a v pondelok 9. mája 2022. V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno 

prijať do prvého ročníka, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne 

o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne.  

 

        Riaditeľ školy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 16. 02. 2022, po 

vyjadrení rady školy per rollam zo dňa 23. 02. 2022, v zmysle § 65 školského zákona, v súlade 

s Upraveným najvyšším počtom žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja pre školský rok 2022/2023 podľa § 31 ods. 2 písm. e) 

zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení určil, že v školskom roku 2022/2023 bude do prvého ročníka          

3-ročných učebných odborov prijatých celkovo 19 uchádzačov, v odboroch 4575 H 

mechanizátor lesnej výroby  10 žiakov a 2466 H 04 mechanik opravár - lesné stroje                

a zariadenia 9 žiakov, do prvého ročníka 2-ročných učebných odborov prijatých maximálny 

možný počet uchádzačov, v odboroch 4579 F lesná výroba, 3383 F spracúvanie dreva           

a 3178 F výroba konfekcie a uchádzači budú prijatí bez konania prijímacích skúšok. 

 

Poradie prijatých uchádzačov na 3-ročný učebný odbor bude určené podľa priemerného 

prospechu v  2. polroku 6. – 8. ročníka a  v 1. polroku  9. ročníka a  výsledku 

celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka  ZŠ   v  roku  2022 zo  slovenského jazyka a 

literatúry . 

Poradie prijatých uchádzačov na 2-ročný učebný odbor bude určené podľa priemerného 

prospechu v  2. polroku z ročníkov 2. stupňa ZŠ. 

 

1. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením pripoja k prihláške na štúdium vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania 

a integrovaní uchádzači uvedení v ods. 5 písm. a) doložia k prihláške na štúdium 

písomné vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

k integrácii. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v závislosti od druhu 

zdravotného postihu im môže byť na vykonanie písomného testu predĺžený čas. V deň 
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konania prijímacích skúšok, okrem písomného testu, sa zúčastnia aj osobného 

pohovoru s riaditeľom školy.  

Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude 

zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy (www.slspo.sk sekcia 

Uchádzači, časť Prijímacie skúšky“) najneskôr v stredu 18. mája 2022.  

2. Do  prvého  ročníka  vzdelávacieho  programu  stredného  odborného vzdelávania        

(3-ročné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa  

§ 16 ods. 3 písm. b) školského zákona v platnom znení, úspešne ukončil 9. ročník ZŠ a 

splnil podmienky prijímacieho konania. 

3. Do  prvého  ročníka  vzdelávacieho  programu  nižšieho stredného  odborného 

vzdelávania (2-ročné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné 

vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona v platnom znení, úspešne ukončil 

najmenej 7. ročník ZŠ a splnil podmienky prijímacieho konania. 

4. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

5. Riaditeľ školy najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky odošle uchádzačovi 

rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky cez informačný systém základnej školy 

(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou. 

6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača bezodkladne, najneskôr do  

23. mája 2022 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, 

písomné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo písomné potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený  v prílohe   č. 1 

7. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí 

strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

8. Ak uchádzač nedoručí do termínu uvedeného v rozhodnutí o prijatí potvrdenie 

o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium, nástup na štúdium mu zaniká a ponúkne sa 

miesto ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. 

9. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného učebného 

odboru potrebným počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku 

miesta, bude so súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi iný odbor 

v rámci školy.  

10. Proti  rozhodnutiu  riaditeľa  strednej  školy  o  neprijatí  sa  môže  uchádzač  alebo 

zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie podáva riaditeľovi strednej školy, ktorý napadnuté 

rozhodnutie vydal. 

11. Riaditeľ školy do 6. júna 2022 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 

na webovom sídle školy alebo na výveske školy. 

12. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 6. júna 2022 zverejní 

rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet 

miest. 

http://www.slspo.sk/
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13. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 16. júna 2022 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé 

kolo). 

14. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí do 24. júna 2022. Uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača doručí bezodkladne, najneskôr do termínu uvedeného 

v rozhodnutí o prijatí strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený           

v prílohe č. 1. 

15. Podmienkou prijatia na školu je vyhovujúci zdravotný stav uchádzača, ktorý vyplýva        

z poňatia učebného odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby, v zmysle platného 

štátneho a školského vzdelávacieho programu. Do študijných odborov môžu byť prijatí 

len telesne zdatní uchádzači, ktorých zdravotný stav je vyšpecifikovaný na tlačive 

vydanom školou a potvrdenom dorastovým lekárom. Uchádzač alebo zákonný zástupca 

uchádzača predloží potvrdenie o schopnosti študovať zvolený učebný odbor v termíne 

určenom riaditeľom strednej školy najneskôr do 31. augusta 2022. Tlačivo je dostupné 

na webovom sídle školy (http://www.slspo.sk/prijimacky/zdravotnasposobilost/).  

16. Prijatý uchádzač doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na 

vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2022. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 
 
 
Prešov 25. február 2022 
 

Ing. Miroslav Fuchs, PhD., v. r. 
riaditeľ školy 
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Príloha č. 1 

 
___________________________________________________________________________ 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

        Stredná odborná škola lesnícka 

        Kollárova 10 

        080 01 Prešov 

 

V ............................................., dňa ...................... 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium    

v študijnom/učebnom odbore    ___________________________________________ 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo 

Vašej strednej škole. 

 

S pozdravom 

 

 

        Podpis zákonného zástupcu 

  

 

* nehodiace sa preškrtnite 


