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Kritériá prijatia žiakov na štúdium študijných odborov 
 

Spojená škola Rakovice 25, Rakovice - Org. zložka: SOŠ záhradnícka Piešťany 
 
 
Riaditeľka Spojenej školy Rakovice 25, Rakovice v zmysle ustanovení § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade s § 29 ods. 6 a § 31 ods. 2 zákona 

č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol 

Trnavským samosprávnym krajom určený a následne potvrdený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky maximálny počet žiakov v študijných odboroch a na základe rozhodnutí ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 03.01.2022 podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 

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

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade a po vyjadrení sa rady školy stanovuje 

kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na denné štúdium pre školský rok 2023/2024 

nasledovne:  

 
Plán výkonov Spojenej školy, Rakovice 25, Rakovice 

         organizačná zložka:  Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 

podľa VZN TTSK do  prvého ročníka v šk. roku 2023/2024 

 

Kód 4-ročný študijný odbor Počet tried Počet žiakov 

 
4228 M záhradnícka výroba a služby 0,5 10 

 
4240 M záhradný dizajn 0,5 12 

 
Prvé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční o 8:00 hod. v triedach OZ: Brezová ulica 2, Piešťany:   

1. termín: 4.máj 2023 ( štvrtok)   

2. termín: 9.máj 2023 ( utorok) 

 

Druhé  kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole. Prijímacie 

skúšky v druhom kole sa budú konať 20. júna 2023 (utorok) o 8:00 hod. v triedach OZ: Brezová ulica 2, 

Piešťany.  

Túto skutočnosť škola oznámi na webovom sídle školy: https://szaspn.edupage.org/ najneskôr do  

6. júna 2023. 

https://szaspn.edupage.org/


Prihláška 

Zákonný zástupca žiaka neplnoletého žiaka  alebo uchádzač podáva prihlášku: 

a) elektronicky prostredníctvom školského informačného systému (aSc agenda, eŠkola) overené 

riaditeľom základnej školy  

alebo 

b) v listinnej forme ( prostredníctvom poštovej prepravy – podstatný je dátum podania na pošte 

alebo osobitným podaním) na tlačive 056 MŠVVaŠ SR/ od 01.01.2023 s podpismi oboch 

zákonných zástupcov a potvrdené riaditeľom základnej školy. Prihláška je platná aj s podpisom 

jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli. že prihlášku podpisuje iba jeden 

zákonný zástupca, a zároveň o tejto skutočnosti doručia riaditeľke strednej školy písomné 

vyhlásenie. 

 

Prihlášku na strednú školu NIE JE možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu. 

Povinným údajom na prihláške je telefónny kontakt aspoň jedného zákonného zástupcu. 

Prílohy k prihláške: 

➢ Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na 

vysvedčení hodnotený slovne (predkladá len vysvedčenie so slovným hodnotením), alebo ak nie je 

možné, aby základná škola. ktorú navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka 

uvedené na prihláške. 

➢ Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie 

všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania. 

➢ Uchádzač so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške správu 

z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva 

roky. 

 

Kritériá prijatia 

 
Pre školský rok 2022 / 2023 sa konajú prijímacie skúšky na študijný odbor: 
 
4228M  záhradnícka výroba a služby 
4240 M záhradný dizajn – experimentálne overovanie 
 
Testy z predmetov -  slovenský jazyk a literatúra  

- Biológia (botanika a ekológia) 

 
 



Uchádzači budú prijatí podľa týchto kritérií: 
 
A. Prijatie žiakov bez prijímacej skúšky: 

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní žiakov základnej školy   

dosiahol úspešnosť najmenej 90 % v každom vyučovacom predmete samostatne. 

Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr sedem 

dní pred termínom konania prijímacej skúšky. 

B. Prijatie žiakov na základe prijímacej skúšky: 

 
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 5 bodov 
 
priemer do 2,00 3 body 
 
2. Za umiestnenie v olympiádach a súťažiach ( minimálne okresných) žiak môže získať 5 bodov. 
 
3. Žiak absolvuje prijímací test zo slovenského jazyka a biológie. 
 
4. Za každý prijímací test môže získať max. 20 bodov. 
 

5. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o 

individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo 

vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu 

skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. 
 
6. Žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, keď získal najmenej 10 bodov za jednotlivé testy, tj. 

spolu 20 bodov (bez výsledkov ZŠ). 

7. Poradie uchádzačov sa stanoví podľa získaných bodov.  

V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci: 

a) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky 

b) vyšší počet bodov za výsledky zo ZŠ – priemery známok 

V prípade rovnosti bodov bude mať integrovaný žiak prednosť. 

8. Škola prijíma počet uchádzačov stanovený plánom výkonov 

 

Výsledky prijímacieho konania 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený 19.mája 2023 na 

vývesnej tabuli vo vestibule školy a na webovom sídle školy: https://szaspn.edupage.org/ . 

https://szaspn.edupage.org/


Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka  (meno a priezvisko) 

nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený a uvedený na pozvánke na 

prijímacie skúšky. V tomto termíne riaditeľ odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  

Výsledky 2. kola prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 23.júna 2023 na vývesnej tabuli 

vo vestibule školy a na webovom sídle školy: https://szaspn.edupage.org/ . 

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý uchádzač pošle 

najneskôr do 24.mája 2023 (23,59 h. ) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium: 

a) osobne 

b) elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie scan podpísaného potvrdenia na 

adresu: https://szaspn.edupage.org/ alebo sos.rakovice@zupa.tt.sk , 

c) poštou ( rozhodujúci je dátum podania na pošte) 

Ak sa po tomto dátume nenaplní stanovený počet žiakov, voľné miesto bude ponúknuté podľa 

poradia na výslednej listine uchádzačom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta za 

predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote 5 dní odvolanie voči rozhodnutiu 

o neprejaví, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

 

Informácie pre zákonných zástupcov 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške 

oznámi podľa zákona č. 245/2008 Z.z. §66 ods. 9 uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 

uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takom 

prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

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

Kritéria a podmienky pre prijímacie konanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 boli 

prerokované pedagogickou radou dňa    23. 11. 2022 

 

V Piešťanoch,  23. 11. 2022 

 
Mgr. Henrieta Kunicová 

                   riaditeľka školy 
 

https://szaspn.edupage.org/
https://szaspn.edupage.org/
mailto:sos.rakovice@zupa.tt.sk

