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Podmienky 

Pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka 

V školskom roku 2023/2024 

 

     Riaditeľka Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 v Modre  v zmysle §§ 

62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

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

samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona 

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

so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a po 

prerokovaní v pedagogickej rade, stanovuje tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov na 

štúdium do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 v jednotlivých študijných odboroch: 

 

4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  

4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie  

4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 

4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo  nasledovne: 

1. Prijatie žiakov na štúdium podľa podmienok: 

 Podmienky                                                  Počet bodov 

 A  Výsledky zo štúdia  na ZŠ  0 - 180 

 B  Výsledky olympiád a súťaží 0 - 10 

 C  Výsledky prijímacích skúšok 0 - 40 

 Spolu maximum bodov 230 

 

mailto:info@svosmo.sk
http://www.svosmo.sk/


Súhrnný výsledok bodového ohodnotenia je základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium. 
Uchádzačom, ktorí spĺňajú uvedené podmienky bude zaslané rozhodnutie o prijatí. 

A. Zohľadnenie študijných výsledkov na základnej škole 
A1. Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie za 7., 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 
 
Do celkového priemeru sa započítavajú známky z predmetov: 
a, Slovenský jazyk a literatúra 
b, Cudzí jazyk  
c, Matematika 
d, Biológia 
e, Chémia 
f, Geografia 
ostatné predmety sa do priemeru nezapočítavajú. 
 
Ak na vysvedčení zo základnej školy namiesto známky bude percentuálne alebo slovné 
hodnotenie, stredná škola bude akceptovať tento prevod slovného a percentuálneho 
hodnotenia výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch na známky: 
 
100 – 90 %               - výborné výsledky                      - prevod známka 1 
  89 – 75  %               - veľmi dobré výsledky               - prevod známka 2 
  74 – 50 %                - dobré výsledky                          - prevod známka 3 
  50 – 25 %                - uspokojivé výsledky                 - prevod známka 4 
Menej ako 24 %      - neuspokojivé výsledky             - prevod známka 5 
 
Ak na vysvedčení zo základnej školy namiesto známky bude absolvoval/la naša stredná škola 
nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, 
v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 
Body pridelené za získané priemery: 

 

Celkový priemer známok 

Body 

1,00 - 1,50 20 

1,51 – 1,75 15 

1,76 – 2,00 10 

2,01 – 2,25 5 

2,26 – 2,50 3 

2,51 – 2,75 2 

2,76 – 3,00 1 

3,01 – 5,00 0 

 

 

 



A2. známky z biológie samostatne za 7., 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka (2x0 až 20 bodov) 

Body sú pridelené za známky z profilového predmetu biológia samostatne za 8. ročník  a prvý polrok 

9. ročníka, vypočítané podľa vzorca 2. (4-X) x (4 – X)+2 , kde x je známka z biológie. Známka 5 

(nedostatočný) sa hodnotí 0 bodmi. 

Známka z biológie Body 

                                    1                                          20 

                                    2                                          10                         

                                    3                                           4 

                                    4                                           2 

                                    5                                           0 

A3. známky zo slovenského jazyka a literatúry samostatne za 7., 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka    

(2x0 až 20 bodov) 

Body sú pridelené za známky z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra samostatne za        

8. ročník  a prvý polrok 9. ročníka, vypočítané podľa vzorca 2. (4-X) x (4 – X)+2 , kde x je známka zo 

slovenského jazyka a literatúry. Známka 5 (nedostatočný) sa hodnotí 0 bodmi. 

Známka zo slovenského jazyka a literatúry Body 

                                    1                                          20 

                                    2                                          10                         

                                    3                                           4 

                                    4                                           2 

                                    5                                           0 

 

Celkový súčet bodov za prospech 

Podmienky  Maximálny počet bodov 

Celkový priemer známok za 7. ročník                                           20  

Celkový priemer známok za 8. ročník                                           20  

Celkový priemer známok za 9. ročník                                           20  

Známka z biológie za 7. ročník                                           20  

Známka z biológie za 8. ročník                                           20  

Známka z biológie za 9. ročník                                           20  

Známka zo slovenského jazyka za 7. ročník                                           20  

Známka zo slovenského jazyka za 8. ročník                                           20  



Známka zo slovenského jazyka za 9. ročník                                           20  

Spolu                                         180 

 

B. Výsledky olympiád a súťaží 

Započítavanie bodov podľa úspešnosti v jazykovej , biologickej, matematickej olympiáde ako aj 

v literárnych súťažiach zo SJL, ANJ, NEJ. 

- medzinárodná súťaž:                     1. – 5. miesto                        10 bodov 

- celoštátne kolo:                              1. -  5. miesto                          8 bodov 

- krajské kolo:                                    1. -  5. miesto                           6 bodov 

- okresné kolo:                                   1. – 5. miesto                           2 body 

Akceptované budú zaslané kópie diplomov za súťaže uskutočnené v 5. až 9. ročníku ZŠ. Body budú 

udelené podľa najvyššie dosiahnutého umiestnenia. Body sa nesčítavajú.  

C. Výsledky prijímacích skúšok 

Forma prijímacej skúšky 

Písomná  

Trvanie prijímacej skúšky 

a) Slovenský jazyk a literatúra – 30 minút,  

b) Biológia – 30 minút. 

Uchádzači o štúdium absolvujú písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov – slovenský jazyk 

a literatúra a biológia.  

Ak žiak dosiahol v testovaní deviatakov zo Slovenského jazyka a literatúry viac ako 80%, nerobí 

skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a automaticky sa mu pridelí 20 bodov. 

Skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra bude trvať 30 minút a bude zahŕňať písomný test 

pozostávajúci z 20 jednobodových otázok s možnosťou výberu odpovede z obsahu učiva ZŠ. 

Maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 20 bodov. Minimálny požadovaný bodový zisk z tejto 

časti je pre úspešné prijatie na školu 5 bodov.  

Skúška z predmetu biológia bude trvať 30 minút a bude zahŕňať písomný test pozostávajúci z 20 

jednobodových otázok s možnosťou výberu odpovede z obsahu učiva ZŠ. Maximálny počet bodov, 

ktorý môžete získať je 20 bodov. Minimálny požadovaný bodový zisk z tejto časti je pre úspešné 

prijatie na školu 5 bodov.  

Obsah a rozsah učiva 

Obsah a rozsah učiva prijímacieho konania vychádza zo vzdelávacích štandardov ŠVP odboru 
vzdelávania pre ZŠ. 

Okruhy tém na prijímacie skúšky žiakov do 1. ročníka – školský rok 2023/2024 

 

 

 



 

PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

• Pravopis – písanie veľkých písmen, interpunkcia  

• Slovná zásoba a jej členenie (spisovné a nespisovné slová, domáce slová a slová cudzieho 

pôvodu, synonymá, homonymá, frazeologické jednotky – ustálené slovné spojenia) 

• Spodobovanie 

• Tvorenie slov (odvodzovanie, skladanie) 

• Vety podľa obsahu 

• Slovné druhy – ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie 

• Delenie a vzory podstatných mien 

• Prídavné mená, stupňovanie prídavných mien 

• Jednoduchá veta a súvetie 

• Hlavné a vedľajšie vetné členy (podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie, prívlastok – 

určovanie v texte) 

• Jazykové štýly 

• Krátke formy ľudovej slovesnosti 

• Básnická stavba (verš, strofa, rým, rytmus, refrén) 

Pomôcky: aktuálne učebnice zo slovenského jazyka a literárnej výchovy pre 8. a 9. ročník ZŠ, 

Pravidlá slovenského pravopisu 

 

 

PREDMET BIOLÓGIA 

• Rastlinná bunka – stavba – charakterizuj časti rastlinnej bunky: Bunkovú stenu, cytoplazmu, 

jadro, chloroplasty, vakuolu.  

• Popíš fotosyntézu a jej význam v prírode. 

• Opelenie a oplodnenie u rastlín. 

• Rozmnožovacie orgány v kvete: tyčinky a piestik 

• Vznik plodov: uviesť príklady plodov u rastlín, rozdelenie plodov podľa stavby 

• Hlavné časti rastlinného tela, stavba, význam: charakterizovať  koreň, stonka, list, kvet, plod. 

• Stavba a význam prieduchov. 

• Ovocné stromy – charakteristika: čerešňa, slivka, marhuľa, broskyňa. 

• Hmyz žijúci v záhradách, ovocných sadoch, vinohradoch. 

•  Stavba a význam kvasiniek  

•  Kostra človeka – popis. 

•  Krv – zloženie, význam. 

•  Srdce, krvné obehy – popis. 

•  Zloženie zemskej kôry. 

•  Národné parky na Slovensku 

        Pomôcky: aktuálne učebnice z biológie 6. – 9. ročník 

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Získal väčší počet bodov za bod A.2 a A.3. 



b) Získal vyšší počet bodov z predmetu biológia získaných na prijímacích skúškach. 

c) Získal vyšší počet bodov z predmetu slovenský jazyk a literatúra získaných  na prijímacích 

skúškach. 

Všeobecné informácie pre uchádzačov o štúdium: 

Súhrnný výsledok bodového ohodnotenia je základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium . 

Uchádzačom, ktorí sa umiestnili podľa uvedených podmienok 

4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka -   do 9. miesta 

4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie -   do 15. miesta 

4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika -   do 6. miesta 

4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo -   do 20. miesta, bude zaslané rozhodnutie 

o prijatí. 

Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí do 5. dní 

od doručenia rozhodnutia podať / zaslať písomné odvolanie riaditeľke Strednej odbornej školy 

vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, 900 01 Modra. 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže mať na prijímacej skúške upravené 
podmienky podľa odporúčania špeciálneho pedagóga. 

Neúčasť uchádzača na prijímacej skúške zo závažných dôvodov musí zákonný zástupca oznámiť 
najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa zverejnených podmienok prijímacieho konania 1. a 2. 
termínu prijímacích skúšok. 

Prílohy: 
 

a.) Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia 
ako dva roky - predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 

b.) potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou 
pracovnou schopnosťou, 

 

c.) kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 
olympiáde alebo súťaži - predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v 
predmetovej olympiáde alebo súťaži. 

 

                                                                    Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy 

 

 

 


