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KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM  
V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 

 
 

Riaditeľ Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou dňa 28.01.2021 určuje tieto kritériá 

a podmienky prijatia žiakov na štúdium do 1. ročníka denného štvorročného a trojročného štúdia 

v školskom roku 2021/2022 

 

I. 
 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo 

rozhodol o počte tried 1. ročníka a počte žiakov, ktorých možno prijať v školskom roku 2021/2022 

nasledovne: 

 

Kód Študijný odbor – štvorročné štúdium Počet tried Počet žiakov 

4211 M 17   záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
1 

8 

4211 M 26  záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 9 

Kód Učebný odbor – trojročné štúdium Počet tried Počet žiakov 

4571 H záhradník  
1 

8 

4569 H viazač-aranžér kvetín 9 

 
Spolu: 2 triedy/34 žiakov 

        

      II. 
 

Termíny konania prijímacích skúšok 
 

od 3. mája 2021 do 11.mája 2021 
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III. 

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka vzdelávacieho programu úplného 
stredného odborného vzdelávania (vyššie sekundárne), 

 t. j. do štvorročného študijného odboru a stredného odborného vzdelávania 
(sekundárne) trojročného učebného odboru. 

 
Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. 

Prijímacia komisia určí poradie prijatých žiakov na základe tohto kritéria. 

 

1. 

ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, 

z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – 

nedostatočný.  

 

Ak žiak mal na vysvedčení v danom roku alebo polroku uvedené absolvoval, nahradí ho hodnotenie 

z daného predmetu  z najbližšieho roka alebo polroka v ktorom bol žiak hodnotený známkou.  

Ak žiak na danej škole mal hodnotenie predmetu (absolvoval) v 7.,8. a 9. ročníku,  za vybraný predmet 

sa započíta priemerná známka z príslušného vysvedčenia.  

Ak bol žiak hodnotený slovne, použije sa nasledovný prevod: 

 

1 – veľmi dobé výsledky 

2 – dobré výsledky  

3 – uspokojivé výsledky 

4 – neuspokojivé výsledky 
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1.1. POVINNÉ PREDMETY:  

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

počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka. 

 

• Slovenský jazyk a literatúra 

• Matematika 

Známka 1 2 3 4 

Počet bodov 45 20 5 0 

 

1.2 PROFILOVÉ PREDMETY:  

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

počet bodov = 3. (4-x). (4-x), kde x je známka. 

 

• Biológia 

• Chémia 

Známka 1 2 3 4 

Počet bodov 27 12 3 0 

 

1.3 DOPLNKOVÉ PREDMETY:  

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

počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka. 

 

• Anglický jazyk/Nemecký jazyk 

• Dejepis 

• Výtvarná výchova 

Známka 1 2 3 4 

Počet bodov 18 8 2 0 
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2.  

PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) 

stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý 

školský rok. 

 

3.  

ĎALŠIE KRITÉRIA 

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. 

 

Umiestnenie 1 2 3 4 5 

Počet bodov 30 25 20 15 10 

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť  

Športová súťaž alebo športová výkonnosť 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 individuálnej 

športovej disciplíne alebo v tímovej súťaži vo futbale, florbale, volejbale, basketbale alebo stolnom 

tenise. 

 

Preukázaním umiestnenia v súťaži (diplom, výsledková listina) sa započítava do celkového hodnotenia 

za každé umiestnenie 10 bodov. 
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3.3 Umelecký výkon 
Ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom, krajskom alebo školskom kole v 5. ročníku 

až 9. ročníku vo výtvarnej súťaži, započítava sa mu do celkového hodnotenia za každé umiestnenie 20 

bodov. 

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v celonárodnej alebo medzinárodnej súťaži zo 

slovenského jazyka a literatúry, geografie, biológie alebo chémie, započítava sa mu po preukázaní 

umiestnenia do celkového hodnotenia za každé umiestnenie 30 bodov. 

 

3.5 Vlastné kritérium strednej školy 

Ak žiak navštevuje v 5. ročníku až 9. ročníku prírodovedné alebo výtvarné krúžky do celkového 

hodnotenia sa žiakovi započíta za každý školský rok v ktorom navštevuje krúžok 10 bodov. 

 

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 Ďalšie kritériá,  

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. 
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IV. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov vo výsledkovej 

listine s informáciou o úspešnosti/neúspešnosti a o prijatí/neprijatí žiaka. 

2. Vo výsledkovej listine meno uchádzača nahradí vopred pridelený číselný kód. 

3. Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania. 

4. Riaditeľ strednej školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

strednej školy www.zahradnicka.edupage.org. alebo výveske školy podľa výsledkov 

prijímacieho konania. 

5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

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

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. Zároveň oznámi termín, 

miesto a spôsob zápisu na štúdium v strednej škole.  

6. Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium 

doručí zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021 cez informačný systém základnej školy (napr. 

Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu 

strednej škole.  

7. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol na štúdium v strednej 

škole prijatý, je neplatné. 

 
 

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností Vám radi pomôžeme, 
obráťte sa na nás s dôverou. 

 
 
 

Malinovo  4. február 2021                                        PaedDr. Dajana Csóková 
                          riaditeľka  

 

http://www.zahradnicka.edupage.org/

