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Podmienky a kritériá prijímacieho konania na SOŠRR, Rakovice  25  

pre školský rok 2020/2021 

 

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja,Rakovice 25  zastúpená riaditeľkou školy, Ing. Máriou Múdrou 

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

zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003Z. z. o štátnej správe a školskej v znení neskorších 

predpisov, zákona 61/2015 Z,z, o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, v zmysle Rozhodnutia o termínoch , organizácií a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase  mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní na 

pedagogickej rade školy stanovuje kritéria pre prijatie uchádzačov do prvého ročníka nasledovne:  

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1.ročníka: 

 

 

3 ročné učebné odbory  

Kód 3-ročný učebný odbor  Počet tried Počet žiakov 

4571 H záhradník 0,5 13 

4569 H viazač - aranžér kvetín 0,5 9 +3 

    
4 ročné študijné odbory  

Kód 4-ročný študijný odbor Počet tried Počet žiakov 
 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 0,5 10 +3 

 

4239 M floristika 0.5 10 

 

6405 K pracovník marketingu 0,5 7+3 

 

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 0,6 10 

    

 

 

Prijímacie skúšky sa do jednotlivých študijných odborov nekonajú. Žiaci sú prijímaní na základe kritérií  

 

prijímacieho konania, ktoré zohľadňujú   študijné výsledky na základnej škole a predmetové olympiády  

 

a prípadne duálne vzdelávane. Žiaci budú prijímaní v poradí s najvyšším počtom bodov podľa kritérií maximálne 

 

 do počtu žiakov, ktorých môžeme do 1. ročníka prijať. 

 

 

 

 

 

 



 

A.   prijímanie do 4. ročných študijných odborov 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníkaokrem známky 5 – 

nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

- slovenský jazyk a literatúra 

- matematika 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.2. Profilové predmety : 

Odbory:  

63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu: 

- anglický jazyk 

- geografia, vlastiveda 

            42 39 M foristika  

- biológia, prírodoveda 

- výtvarná výchova 

            64 05 K pracovník marketingu  

- biológia, prírodoveda 

- anglický jazyk 

            45 53 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 

- biológia, prírodoveda 

- chémia 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.3. Doplnkové predmety: 

Odbory:  

63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu: 

- informatika 

            42 39 M foristika  

- chémia 

            64 05 K pracovník marketingu  

- informatika 

            45 53 K podnikateľ pre rozvoj vidieka 

- informatika 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2.  4 − 𝑥 .  4 − 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 



2. PROSPECH 

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka, v 8. 

ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 

bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol. 

 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 

 0; 100  bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT,FYZ, CHE, BIO, GEG 

alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

Bodové hodnotenie za jednotlivé miesta: 

1. miesto – 25 bodov 

2. miesto – 20 bodov 

3. miesto - 15 bodov 

4. miesto – 10 bodov 

5. miesto – 5 bodov 

 

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a/ Podľa § 67 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 bude prednostne prijatý 

uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú 

pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B.  prijímanie do 3 - ročných učebných odborov 

 
1. Uchádzači budú prijatí bez prijímacích pohovorov po  úspešnom absolvovaní  9. ročníka základnej školy.  

 

Všeobecné ustanovenia: 

1.   Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe   

výsledkov prijímacieho konania. 

2.     Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam prijatých uchádzačov na webovom 

sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

3.        Riaditeľka strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

4.      Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 4. júna doručí škole potvrdenie o nastúpení na   

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na príslušný študijný alebo učebný odbor 

5. V prípade  ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odborov nenaplnia 

v 1. kole, bude škola organizovať 2. kolo prijímacieho konania. Riaditeľka školy rozhodne 

o uskutočnení 2. kola prijímacieho konania do 15.júna 2020. Riaditeľka strednej školy do 5. júna 

2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy 

alebo na výveske strednej školy. 

6. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca uchádzača predloží vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor najneskôr do 25.augusta 2020. zároveň 

zašle žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie CPPPaP a odporúčaní 

pokračovať vo vzdelávaní na strednej škole. 

7. V prípade, že zákonný zástupca neuviedol v prihláške na štúdium na strednú školu emailovú adresu 

a telefónne číslo na zákonného zástupcu uchádzača, zákonný zástupca uchádzača oznámi tieto 

údaje SOŠ RR Rakovice do 19.mája 2020 na adresu: sos.rakovice@zupa-tt.sk. 

8. Kritéria pre prijímacie konanie boli prerokované a schválené na pedagogickej porade dňa 7.5.2020. 

 

 

V Rakoviciach,  dňa 7.5.2020 

 

 

Ing. Mária Múdra 

riaditeľka školy 

mailto:sos.rakovice@zupa-tt.sk

