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

 

 

Kritériá  
prijatia uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 

 

 Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2021/2022 sa riadi zákonom NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov,  vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania, zákonom č.61/2015Z.z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutím ministra číslo: 

2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 a číslo:2021/10124:1-A1810 z 26.01.2021. 

 

1. MŠVVaŠ SR v súlade  s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 

zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský 

rok 2021/2022 nasledovne: 68 žiakov. 

 

a)   v študijných odboroch:                                                       

odbor 
počet žiakov vyučovací 

jazyk 

6323 K  hotelová akadémia 20 S 

6405 K  pracovník marketingu 12 S 

6445 K  kuchár 8 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.  

      

2. Termíny prijímacích skúšok: 

 

  I. termín    3. máj 2021  (pondelok) 

 II. termín 10. máj 2021 (pondelok) 

 

PS v ďalšom termíne:  22. jún  2021  (utorok) 

 

Ak  sa uchádzač z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok,    

oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8:00 



hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľovi školy, ktorý určí náhradný 

termín prijímacej skúšky. V tomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 

prijíma do 1. ročníka.  

 

3. Do prvého ročníka všetkých študijných odborov na všetky stredné školy musia 

žiaci robiť prijímacie skúšky. 

 

Prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov sa budú konať zo slovenského   

jazyka a literatúry a z matematiky (obsah PS zo SJL a MAT vychádza z 

odporúčaných vzdelávacích štandardov ŠVP pre SJL a MAT ISCED 2). 

Prijímacie skúšky do 5-ročného študijného odboru 6323 K hotelová akadémia sa 

budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka (obsah PS zo SJL 

a CUJ vychádza z odporúčaných vzdelávacích štandardov ŠVP pre SJL a CUJ ISCED 

2). Prijímacie skúšky budú mať písomnú podobu a skúška z každého predmetu bude 

trvať 60 minút. 

 

4. Kritéria pre prijatie žiakov do všetkých 4-ročných študijných odborov a 5-ročného 

študijného odboru 6323 K hotelová akadémia, ktorí budú konať prijímaciu 

skúšku: 

 

Uchádzači budú prijatí do naplnenia počtu žiakov odsúhlasených zriaďovateľom (viď. 

bod 1.) v poradí zostavenom na základe súčtu bodov získaných uchádzačmi za: 

 

a) priemerný prospech z povinných predmetov na konci 8. ročníka a v prvom 

polroku 9. ročníka ZŠ. Priemer sa počíta z predmetov: vyučovací jazyk, cudzie 

jazyky, dejepis, matematika, geografia, biológia, fyzika, chémia, informatika. 

V individuálnych prípadoch ak bude mať uchádzač z niektorých z uvedených 

predmetov v prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie) bude sa 

zohľadňovať prospech v danom predmete z nižšieho ročníka. 

- maximálne 80 bodov 

 

b) body za prijímacie skúšky v 4-ročnom študijnom odbore - maximálne 70 bodov, 

z toho 35 bodov zo slovenského jazyka a literatúry + 35 bodov z matematiky, 

v 5-ročnom študijnom odbore - maximálne 70 bodov, z toho 35 bodov zo 

slovenského jazyka a literatúry + 35 bodov z cudzieho jazyka 

 

c) účasť v predmetových olympiádach (matematika, cudzí jazyk, chémia, fyzika, 

geografia, biológia). V prípade viacnásobného umiestnenia sa započíta 

umiestnenie v najvyššom kole. (Výsledky športových súťaží sa neberú do 

úvahy). 

-  maximálne 20 bodov 

 

            Žiak môže získať spolu maximálne 170 bodov. 



 

BODOVÉ HODNOTENIE 

PRIEMERNÝ PROSPECH            

Priemer              body                                         

1.00 – 1.15           80 bodov                                     

1.16 – 1.30      75 bodov  

1.31 – 1.45           70 bodov                                    

1.46 – 1.60           65 bodov          

1.61 – 1.75           60 bodov                                    

1.76 – 1.90           55 bodov  

1.91 – 2.05           50 bodov                                    

2.06 – 2.20           45 bodov          

2.21 – 2.35           40 bodov                                    

2.36 – 2.50           35 bodov          

2.51 – 2.65           30 bodov                                    

2.66 – 2.80           25 bodov  

2.81 – 2.95           20 bodov                                    

2.96 – 3.10           15 bodov          

3,11 – 3,25           10 bodov                                    

3.26 – 3.40             5 bodov                                    

3.41 – viac              0 bodov                                   

         

Účasť v predmetových olympiádach 

Okresné kolo (1. - 3. miesto)                                            5  bodov 

Krajské kolo  (1. - 3. miesto)                                              10 bodov 

Celoštátne a medzinárodné kolo  (1. - 3.miesto)                20 bodov 

 

V prípade rovnosti bodov rozhodnú pomocné kritéria v nasledovnom poradí: 

a) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky (v 4-ročných študijných 

odborov), alebo cudzieho jazyka (v 5-ročnom študijnom odbore) 

b) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

c) uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri splnení zdravotných      

požiadaviek študijného odboru, 

d) lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 

a matematika v prvom polroku 9. ročníka. V individuálnych prípadoch ak bude 

mať uchádzač z niektorých z uvedených predmetov v prihláške iba slovné 

hodnotenie (z dôvodu pandémie) bude sa zohľadňovať prospech v danom 

predmete z nižšieho ročníka, 

e) lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra  

a matematika na konci 8. ročníka. V individuálnych prípadoch ak bude mať 

uchádzač z niektorých z uvedených predmetov v prihláške iba slovné 

hodnotenie(z dôvodu pandémie) bude sa zohľadňovať prospech v danom 

predmete z nižšieho ročníka 

 

 

 



 

5. Kritéria pre prijatie žiakov do všetkých 3-ročných učebných odborov do počtu 

stanoveného v bode 1:  

 

Uchádzači budú prijatí na zvolený učebný odbor bez prijímacích skúšok  

 

Poradie uchádzačov určí priemerný prospech žiakov ZŠ z povinných predmetov prvého 

polroka 9. ročníka ZŠ. Priemer sa počíta z predmetov: vyučovací jazyk, cudzie jazyky, 

dejepis, matematika, biológia, geografia, fyzika, chémia. V individuálnych prípadoch ak 

bude mať uchádzač z niektorých z uvedených predmetov v prihláške iba slovné 

hodnotenie (z dôvodu pandémie) bude sa zohľadňovať prospech v danom predmete 

z nižšieho ročníka 

 

V prípade rovnosti bodov rozhodnú pomocné kritéria v nasledovnom poradí: 

a) lepší prospech z predmetu slovenský jazyk a literatúra v prvom polroku 9. ročníka 

ZŠ. V individuálnych prípadoch ak bude mať uchádzač z uvedeného predmetu  v 

prihláške iba slovné hodnotenie(z dôvodu pandémie) bude sa zohľadňovať 

prospech v danom predmete z nižšieho ročníka, 

b) lepší prospech z predmetu matematika v prvom polroku 9. ročníka ZŠ. 

V individuálnych prípadoch ak bude mať uchádzač z uvedeného predmetu v 

prihláške iba slovné hodnotenie (z dôvodu pandémie) bude sa zohľadňovať 

prospech v danom predmete z nižšieho ročníka, 

c) uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri splnení zdravotných                          

požiadaviek učebného  odboru 

 

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

strednej školy, získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho 

konania. Základným predpokladom pre prijatie do všetkých študijných a učebných 

odborov je dobrý zdravotný stav uchádzačov.  Zdravotné požiadavky pre daný odbor 

sú určené štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom. 

V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je potrebný súhlas od posudkovej 

komisie. 

 

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

základnú školskú dochádzku v nižšom ako deviatom ročníku. 

 

Žiak nevyhovel podmienkam prijatia do 4-ročného alebo 5-ročného študijného 

odboru, ak získal na prijímacej skúške najmenej v jednom z uvedených predmetov 

menej ako 2 body.  

 

8. 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 do 20. apríla 2021 na ústny pohovor pred samotným 

rozhodnutím o prijatí. Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po 

vydaní rozhodnutia) nebude prijímacia komisia ani riaditeľ akceptovať. 

 

9. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 20. mája 2021 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 a informáciu, či vykonal skúšku úspešne, alebo neúspešne (§ 

68 ods. 1 školského zákona). V súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných 

http://www.sosoasto.sk/


údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú na zverejnenom zozname 

uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom. 

 

10. Riaditeľ školy vydá uchádzačom, ktorí vykonali prijímacie skúšky, rozhodnutie 

o prijatí (neprijatí) na štúdium do 20. mája 2021 (spolu s rozhodnutím oznámi termín 

na doručenie potvrdenia o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium). 

 

11. Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium 

do 25. mája 2021, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy 

(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na 

sosoasto@sosoasto.sk alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia 

strednej škole. 

 

12. 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. 

 

13. Ak po druhom termíne prijímacích skúšok a zápise nebude naplnený plánovaný počet 

žiakov, budú sa dňa 22. júna 2021 konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne. 

 

14. Prijatí uchádzači predložia v deň zahájenia školského roka triednemu učiteľovi 

koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka. 

 

15. Kritéria prijatia na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 boli 

prerokované v pedagogickej rade dňa 26. 1. 2021 a v Rade školy dňa 15. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                       Mgr. Milan Naňo 

                    riaditeľ školy 
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