
SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany  

  

Kritériá   
prijatia uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021  

  

Riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany podľa 

Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 

8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní v Pedagogickej rade dňa 

29. 4. 2020 a v Rade školy 4. 5. 2020 určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách takto: 

1. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého 

ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/21 nasledovne: 71 žiakov.  
  

a) v študijných odboroch:                                                           

odbor  počet žiakov  vyučovací 

jazyk  

6323 K  hotelová akadémia  20  S  

6405 K  pracovník marketingu  10  S  

6329 M 01 obchodné a informačné služby    
        - medzinárodné obchodné vzťahy  

7  S  

6442 K obchodný pracovník   6  S  

6444 K  čašník, servírka                                    8  S  

            

b) v učebných odboroch:     

odbor  počet žiakov  vyučovací 

jazyk  

6445 H  kuchár                                                   10  S  

6444 H  čašník, servírka                                    10  S  

                          

  Absolventi učebných odborov môžu pokračovať na našej škole v dvojročnom  

nadstavbovom štúdiu, kde môžu získať maturitné vysvedčenie.    
       

V prípade, že nebude dostatočný počet uchádzačov v niektorom odbore, riaditeľ školy si 

vyhradzuje právo upraviť počty tried a žiakov podľa skutočného záujmu o jednotlivé 

študijné a učebné odbory, pri dodržaní schváleného počtu žiakov pre prijímacie konanie 

v školskom roku 2020/2021.  

  

 

 

 



2. Termíny prijímacích skúšok:  

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích 

programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 

30. júna 2020. 

 

3. Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb: 

3.1 ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

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

koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník 

základnej školy nasledovne: 

 

3.1.1 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. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

Známka 1 = 45 bodov 

Známka 2 = 20 bodov 

Známka 3 = 5 bodov 

Známka 4 = 0 bodov 

 

3.1.2 Profilové predmety : 

Pre uchádzačov do študijného odboru 6323 K hotelová akadémia do celkového 

súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o  Anglický jazyk 

o  Nemecký jazyk 

Známka 1 = 27 bodov 

Známka 2 = 12 bodov 

Známka 3 = 3 body 

Známka 4 = 0 bodov 

 

3.1.3 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. 

o  Geografia 

o  Biológia 

o  Chémia 

Známka 1 = 18 bodov 

Známka 2 = 8 bodov 

Známka 3 = 2 body 

Známka 4 = 0 bodov 

 

3.2 PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (6., 7., 8. 

ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa 

započíta 5 bodov za každý školský rok (maximálne 15 bodov) 



 

3.3 ĎALŠIE KRITÉRIA 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne 

z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

3.3.1 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. 

3.3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 

hodnotenia podľa profilácie strednej školy. 

 

3.4 Výsledok a poradie uchádzačov o prijatie v študijných a učebných odboroch sa 

určí na základe súčtu bodov všetkých kritérií (3.1, 3.2, 3.3). 

 

3.5 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. 3.3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy (ANJ, NEJ). 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

4. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy, získal nižšie stredné vzdelanie, úspešne ukončil deviaty ročník ZŠ a splnil podmienky 

prijímacieho konania.  
 

5. Žiak nevyhovel podmienkam prijatia do 3-ročného učebného odboru, ak ukončil   

základnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku. 
 

6. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača 

predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31. augusta 2020. 

Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť 

žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. O individuálnej integrácii 

rozhoduje riaditeľ školy pred prijímacím konaním. Zároveň si vyhradzuje právo pozvať 

takéhoto žiaka na ústny pohovor pred samotným rozhodnutím o prijatí. Dodatočne 

predložené žiadosti o individuálnu integráciu nebude prijímacia komisia ani riaditeľ 

akceptovať.  
  

7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020 na vstupných dverách 

do budovy školy a na internetovej stránke školy www.sosoasto.sk. Zoznam bude obsahovať 

poradie uchádzačov podľa celkového počtu bodov od najvyššieho počtu bodov po najnižší. 



V súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom. 
 

8. Riaditeľ školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí poštou. 
 

9. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač (zákonný zástupca 

maloletého) odvolať v lehote do piatich dní, odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 

podáva prostredníctvom riaditeľa strednej školy zriaďovateľovi.  
  

10. Zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač 

prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo dostane uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. 
 

11. Ak nebude naplnený plánovaný počet žiakov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie 

konanie na nenaplnený počet miest. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa 

uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 

2020. Zákonný zástupca uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné 

potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium. 

 

12. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 
 

  
  

  

 

 

  

                                                                                         Mgr. Milan Naňo  

                             riaditeľ školy 


