
                                         Kritériá prijímacích skúšok 

         do študijného odboru hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb   

                                    Púchov  na školský rok 2021/2022                                           
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra 

školstva SR, zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka 

SOŠ obchodu a služieb Púchov po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre 

prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2021/2022: 

 

                                                 Počty žiakov 

 študijný odbor: 

 6323 K  hotelová akadémia     -      21 žiakov 
      

1. Podmienky prijatia:  

 

Forma prijímacích skúšok:  písomná 

 

Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

 

Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej  

školy ISCED 2 

 

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú 

prihlášku v  zmysle školského zákona.  

 

Termíny konania skúšok: 

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok:  3. 5. - 4. 5. 2021   

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok :  10.5. - 11.5.2021  

 

Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok – 6. 6.2021 

 

2. kolo prijímacích skúšok -  22.6. 2021 

 

 Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v 

odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 

2021. 

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) 

zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky 

odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 

 

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky 

odbory vzdelávania do 16. apríla 2021. 

 



Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude 

hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

Termín na rozhodnutie riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021. 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí 

žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 

20. mája 2021. 

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

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

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.   

 

Dĺžka prijímacej skúšky: 

- slovenský jazyk a literatúra – 45 min            /hodnotenie: max. 20 bodov/  

- cudzí jazyk – 45 min                                      /hodnotenie: max. 20 bodov/ 

 

Za vykonanie prijímacej skúšky získa žiak maximálne 40 bodov. 

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 20 %  t. j. 4 body z celkového 

počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 20 % t. j. 4 body  z celkového počtu 

bodov v teste z cudzieho jazyka. 

 

Žiak neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z niektorého z profilových predmetov dosiahol 

menej ako 4 body.  

 

Žiak, ktorý neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, nevyhovel prijímaciemu konaniu a nemôže 

sa uchádzať o zvolený študijný odbor na škole.   

  

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu 

získaných bodov za:  

 

a/priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, CJ, D, Z, M, F, CH, 

prírodopis v ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka: 

 

Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy 

          priemer známok zo ZŠ v ročníkoch 6. - 9. 

od 1, 00 do 1, 25            50 bodov                                    

od 1, 26 do 1, 50            40 bodov                                   

od 1, 51 do 1, 75            30 bodov    

od 1, 76 do 2, 00            15 bodov    

od 2,01  do 2,15             10 bodov                       

nad 2,16                           0 bodov                                                                                                        

 



b/ vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, 

 

c/ umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného, krajského, celoslovenského  kola olympiád zo 

           SJL a CJ nasledovne: 

            za umiestnenie v celoslovenskej súťaži 10 bodov,  

za umiestnenie v krajskej súťaži 1., 2. a 3. miesto  5 bodov,  

  za umiestnenie v okresnej súťaži  1., 2. a 3. miesto 5 bodov. 

 

Uchádzač môže získať spolu maximálne 100 bodov za: 

prijímacie skúšky                          40 bodov 

priemerný prospech zo ZŠ            50 bodov 

umiestnenie v súťažiach               10 bodov. 

Podľa zostavenej výsledkovej listiny prijímacieho konania bude prijatých 21 uchádzačov. 

  

     Uchádzač vyhovie podmienkam prijatia pri zohľadnení výsledkov zo ZŠ, ak: 

 

- študijné výsledky v posledných štyroch ročníkoch zo ZŠ v predmetoch  SJL, CJ, D, Z, M, 

F, Ch, prírodopis nie sú hodnotené známkou nedostatočný,  

 

- zo správania je hodnotený iba známkou veľmi dobre, výnimočne známkou uspokojivé       

(v nižším ročníku  v 6.  a  7. ročníku), 

 

- úspešne ukončí 9. ročník ZŠ.  

 

2.  Zdravotný stav uchádzača 

 

Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.   

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 

individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady: 

 

- písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 

odbornej školy pre školský rok 2021/2022, 

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri 

prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie 25%,  úprava testu, veľké písmená).  

 

3. Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii. 

 

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov: 

- priemerný prospech z cudzieho jazyka, z ktorého žiak vykonal prijímaciu skúšku, za 2. 

polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. 

 

4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom 

termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľke školy,  



najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní mu riaditeľka školy konať 

prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto 

v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka v študijnom odbore. 

 

5. Doplňujúce informácie o organizácií prijímacej skúšky budú doručené uchádzačovi 

v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania.    

 

6. Výsledková listina prijímacieho konania bude zverejnená do troch pracovných dní odo dňa 

termínu konania prijímacej skúšky na internetovej stránke školy. V súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný kód, pod ktorým bude zapísaný 

vo výsledkovej listine. 

 

7. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je 

neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvoľnené 

miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.  

 

8. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy. 

 

9. Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených 

dokladov. 

  

Rozhodnutie o prijatí 

  

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy. 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná 

prijímacia komisia.           

 V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej 

školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať 

v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom 

riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi 

overené koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka. 

 

 Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 1. 2021 a upravené podľa 

Rozhodnutia ministra MŠVVŠ zo dňa 26. 1. 2021. 

 

 

 
Púchov 10. februára 2021                         

                                                              

                                                                                    

                                                                                        Mgr. Iveta Mináriková 

                                                                                              riaditeľka školy 

                                                                             

 

 

 

     



        

         Kritériá prijímacích  skúšok do študijných a učebných odborov 

                SOŠ obchodu a služieb Púchov na školský rok 2021/2022 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra 

školstva SR,  zriaďovateľa o počte žiakov prvého ročníka a po vyjadrení rady školy, riaditeľka 

SOŠ obchodu a služieb Púchov po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje kritériá pre 

prijímanie žiakov do 1. ročníkov pre školský rok 2021/2022: 

 

                                                  Počty žiakov 

Študijné odbory:  

1 trieda v členení:                                                           

6352 M obchod a podnikanie    10  žiakov  

6446 K kozmetik      12  žiakov 

6442 K obchodný pracovník                7  žiakov                                             

 
1. Podmienky prijatia pre študijné odbory:  

 

Forma prijímacích skúšok:  písomná 

 

Obsah prijímacích skúšok: slovenský jazyk a literatúra, matematika 

Rozsah prijímacích skúšok: podľa štátneho vzdelávacieho  programu pre 2. stupeň základnej  

školy ISCED 2. 

 

Prijímacie skúšky je povinný vykonať každý žiak, ktorý má riadne zaregistrovanú 

prihlášku, v zmysle školského zákona. 

  

Termíny konania skúšok: 

 

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok :  3. 5. - 4. 5. 2021   

 

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok :  10.5. - 11.5.2021  

 

Zverejnenie konania druhého kola prijímacích skúšok – 6. 6. 2021 

 

2. kolo prijímacích skúšok -  22.6. 2021 

 

Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v 

odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 

2021. 

Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) 

zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky 

odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 

 



Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky 

odbory vzdelávania do 16. apríla 2021. 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude 

hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

Termín na rozhodnutie riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021. 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí 

žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 

20. mája 2021. 

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

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

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.   

 

Dĺžka prijímacej skúšky: 

- slovenský jazyk a literatúra – 45 min     (hodnotenie: max. 20 bodov)  

- matematika – 45 min                              (hodnotenie: max. 20 bodov) 

 

Za vykonanie prijímacej skúšky získa žiak maximálne 40 bodov. 

 

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa minimálne 20 % t. j. 4 body 

z celkového počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 20 % t. j. 4 body  

z celkového počtu bodov v teste z matematiky. 

 

Žiak neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak z niektorého z profilových predmetov 

dosiahol menej ako 4 body.  

 

Žiak, ktorý neúspešne vykonal prijímaciu skúšku, nevyhovel prijímaciemu konaniu 

a nemôže sa uchádzať o zvolený študijný odbor na škole.   

  

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných 

bodov za:  

  

a) priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, CJ, D, Z, M, F, CH, 

prírodopis v ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka: 

 

Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy 

od 1,00 do 1,50 50 bodov 

od 1,51 do 2,10 40 bodov 

od 2,11 do 2,40 30 bodov 

od 2,41 do 2,70 20 bodov 



od 2,71 do 3,15  10 bodov 

nad 3,16    0 bodov 

Profilové predmety pre študijné odbory sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. Najhoršia  

známka z profilových predmetov môže byť dostatočný. Žiak musí úspešne ukončiť 9. ročník 

základnej školy. 

 

 b) vykonanie prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

 

 c) umiestnenie na 1. – 3. mieste okresného, krajského, celoslovenského  kola olympiád zo    

    SJL a matematiky nasledovne: 

- za umiestnenie v celoslovenskej súťaži 10 bodov,  

- za umiestnenie v krajskej súťaži 1., 2. a 3. miesto  5 bodov,  

- za umiestnenie v okresnej súťaži  1., 2. a 3. miesto 5 bodov. 

 

Uchádzač môže získať spolu maximálne 100 bodov za:  

prijímacie skúšky                           40 bodov 

priemerný prospech zo ZŠ             50 bodov 

umiestnenie v súťažiach                10 bodov.   

Podmienkam prijímacieho konania nevyhovie 

- žiak, ktorý ukončil základnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku, 

- žiak, ktorý mal na  ZŠ známku zo správania  zníženú na 3. alebo 4. stupeň. 

 

2.  Zdravotný stav uchádzača 

 

Podmienkou prijatia do študijného odboru je dobrý zdravotný stav.   

Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 

individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady: 

- písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 

odbornej školy pre školský rok 2021/2022, 

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium. 

Na základe predložených písomných dokladov posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri 

prijímacej skúške (dlhší čas na vypracovanie o 25 %,  úprava testu, veľké písmená).  

 

3. Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii. 

    

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov: 

- priemerný prospech z predmetov MAT a SJL za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. 

 

4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom 

termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľke školy, najneskôr 

v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hod., umožní mu riaditeľka školy konať prijímaciu 

skúšku v náhradnom termíne. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte 

žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka v študijnom odbore. 



5. Doplňujúce informácie o organizácií prijímacej skúšky budú doručené uchádzačovi 

v pozvánke na prijímaciu skúšku najneskôr päť dní pred termínom jej konania.    

 

6. Výsledná listina prijímacieho konania bude zverejnená do troch pracovných dní odo dňa 

termínu konania prijímacej skúšky na internetovej stránke školy. V súlade so zákonom 

o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný kód, pod ktorým budú zapísaný 

vo výsledkovej listine. 

 

7. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je 

neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu 

uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania.  

 

8. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy. 

 

9. Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených 

dokladov.   

 

 Rozhodnutie o prijatí 

  

O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy. 

 

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná 

prijímacia komisia.           

 

  V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej 

školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať 

v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom 

riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi 

overené koncoročné  vysvedčenie z 9. ročníka. 

 

                                Podmienky prijatia pre učebné odbory: 

 

Učebné odbory: 

2 triedy v členení:                                                          

6445 H kuchár      9 žiakov           

6456 H kaderník   15 žiakov                                                          

2964 H cukrár    11 žiakov           

6489 H hostinský                       7 žiakov 

                                                          
Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v 

odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, 

zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 

2021. 



Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) 

zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky 

odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 

 

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky 

odbory vzdelávania do 16. apríla 2021. 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude 

hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

Termín na rozhodnutie riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na 

základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 

2021. 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí 

žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo 

plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 

20. mája 2021. 

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

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

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.   

 

Prijímacie skúšky do učebných odborov sa nekonajú.  

Pre prijatie uchádzačov v uvedenom odbore sa vypracuje poradie podľa počtu získaných bodov 

za:  

1. študijné výsledky zo základnej školy 

- priemer koncoročných známok zo základnej školy za predmety SJL, CJ, D, Z, M, F, CH, 

prírodopis v ročníkoch 6. až 8. a 1. polrok 9. ročníka s pridelením počtu bodov: 

 

od 1,00 do 1,50 50 bodov 

od 1,51 do 2,10 40 bodov 

od 2,11 do 2,40 30 bodov 

od 2,41 do 2,70 20 bodov 

od 2,71 do 3,15   10 bodov 

nad 3,16     0 bodov 

  

Najhoršia známka  v  6. – 9. ročníku z predmetov SJ, CJ, Z, D, M, F, CH, prírodopis je 

dostatočný. 

2. za účasť v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach: 

- za celoslovenskú súťaž (umiestnenie)                                        10 bodov 

- za krajskú súťaž (1., 2. a 3. miesto)                                             5 bodov 

      -     za umiestnenie v okresnej súťaži – 1., 2. a 3. miesto                  5 bodov 

Podmienkam prijímacieho konania nevyhovie 

- žiak, ktorý ukončil základnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. ročníku, 



- žiak, ktorý  mal na  ZŠ známku  zo správania  zníženú na 3. alebo 4. stupeň. 

 

Zdravotný stav uchádzača 

 

 Podmienkou prijatia do učebného odboru je dobrý zdravotný stav.    

 Zákonný zástupca žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo zmenenou pracovnou 

schopnosťou, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v prvom ročníku strednej školy 

individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP priloží k materiálom žiaka nasledovné doklady: 

- písomnú žiadosť o individuálny učebný plán žiaka so ŠVVP v bežnej triede strednej 

odbornej školy pre školský rok 2021/2022, 

- aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača 

o štúdium.                                                

Rozhodnutie o prijatí 

O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy. Na  posúdenie študijných predpokladov 

uchádzačov bude riaditeľkou školy menovaná prijímacia komisia. 

Riaditeľka školy pri rovnosti bodov prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa 

rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

individuálne začlenených žiakov alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, pokiaľ dané zdravotné obmedzenie priamo neovplyvňuje výkon v danej profesii. 

    

Ďalšie kritérium pri rovnosti bodov: 

- priemerný prospech z predmetov MAT a SJL za 2.polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. 

Súčet získaných  bodov a splnenia podmienok sa použije na vytvorenie kvalitatívneho 

poradia uchádzačov.  

 

V zmysle § 68 ods. 4 školského zákona proti rozhodnutiu riaditeľky strednej odbornej 

školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať 

v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva prostredníctvom 

riaditeľky strednej odbornej školy na Trenčiansky samosprávny kraj. 

 

 Prijatí uchádzači musia v deň zahájenia školského roka predložiť triednemu učiteľovi 

overené koncoročné  vysvedčenie z 9. ročníka. 

 

Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, 

je neplatné v súlade s § 68 ods. 3 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu 

uchádzačovi podľa výsledkov prijímacieho konania. 

 

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej 

strednej školy. 

 

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 školského zákona po posúdení predložených 

dokladov. 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 27. 1. 2021 a upravené podľa 

Rozhodnutia ministra MŠVVŠ zo dňa 26. 1. 2021. 

 

Púchov 10. februára 2021    

                                                                                                        Mgr. Iveta Mináriková 
                                                                                                                riaditeľka školy 

                                                                                          



 
 

   

 

 

 


