Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
Kód školy 663078

Kritériá pre prijímacie konanie
na školský rok 2019/2020
na Strednú odbornú školu, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
pre študijné odbory externej večernej forme
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce v zmysle § 62 a § 69 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 v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy pri SOŠ
Želovce a so súhlasom zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja určila kritériá na prijatie
žiakov v externej večernej forme štúdia pre žiakov 1. ročníkov v školskom roku 2019/2020 v limite
najviac 93 žiakov 3 triedy

Kritériá prijatia pre nadstavbové štúdium externú večernú formu v študijnom odbore
4511 L záhradníctvo
a) žiaci, ktorí prejavia záujem o štúdium, spĺňajú zákonom stanovené predpoklady získali
stredné odborné vzdelanie s nadväznosťou na ďalšie možné štúdium v zmysle Vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania
v znení neskorších predpisov sú zdravotne spôsobilí a predložia prihlášku riaditeľke školy
v stanovenom termíne, budú prijatí bez prijímacej skúšky
b) v prípade vyššieho počtu uchádzačov ako 31, budú prijatí uchádzači v stanovenom počte podľa
výsledkov na záverečnej skúške v učebnom odbore

Kritériá prijatia pre externú večernú formu v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu
4211 N 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba
a) žiaci, ktorí prejavia záujem o štúdium, spĺňajú zákonom stanovené predpoklady – získali úplné
stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a úspešne vykonali maturitnú skúšku v inom
študijnom odbore, sú zdravotne spôsobilí a predložia prihlášku riaditeľke školy v stanovenom termíne,
budú prijatí bez prijímacej skúšky
b) v prípade vyššieho počtu uchádzačov ako 31, budú prijatí uchádzači v stanovenom počte podľa
výsledkov na maturitnej skúške v predchádzajúcom študijnom odbore.

Kritériá prijatia pre nižšie stredné odborné vzdelanie učebný odbor 4572 F
poľnohospodárska výroba
Do dvojročného učebného odboru 4572 F poľnohospodárska výroba budú prijatí
a) uchádzači bez prijímacej skúšky, ktorí prejavia záujem o učebný odbor podaním prihlášky v
stanovenom termíne, vzdelávací program základnej školy ukončili v nižšom ako deviatom ročníku,
alebo deviaty ročník neukončili úspešne
b) v prípade vyššieho počtu uchádzačov ako 31, budú prijatí uchádzači v stanovenom počte podľa
posledného ukončeného ročníka základnej školy a priemerného prospechu v ňom

Termín podania prihlášky 31.5.2019, alebo 31.7.2019 pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na
štúdium na vysokej škole.
V Želovciach 13.5.2019

Ing. Andrea Bánovská
riaditeľka školy

