SOŠ obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
EDUID školy: 100006303

Podmienky
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o
stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o
sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
v znení neskorších predpisov. V podmienkach je zapracovaná novela školského zákona č.
415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok
2022/2023 a tiež usmernenie ministerstva školstva k prijímaniu na stredné školy pre školský
rok 2022/2023.

I.

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
do študijných odborov

1.

6323 K hotelová akadémia (18 žiakov)
6405 K pracovník marketingu (14 žiakov)
6445 K kuchár (7 žiakov)
6444 K čašník, servírka (8 žiakov)

Podmienky prijatia uchádzačov pre 1. kolo (prípadne 2. kolo) prijímacích skúšok
• riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole
• získanie nižšieho stredného vzdelania podľa §16 ods. 3 písm. b) školského zákona
• uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
• splnenie podmienok prijímacieho konania
• umiestnenie uchádzača do počtu miest určených pre odbor v škole

2.

Celkový počet bodov z prijímacieho konania (maximálne 200 bodov) pozostáva z
bodov za:
a) body za prijímacie skúšky (maximálne 70 bodov)
b) priemerný prospech z povinných predmetov na konci 8. ročníka a v prvom polroku
9. ročníka ZŠ (maximálne 80 bodov)
c) výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ zo
slovenského jazyka a matematiky (maximálne 40 bodov)
d) umiestnenie v predmetových olympiádach (maximálne 10 bodov)

3.

Prijímacie skúšky do 4-ročných študijných odborov 6405 K pracovník marketingu,
6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka sa budú konať zo slovenského jazyka
a literatúry a z matematiky (obsah prijímacích skúšok vychádza z odporúčaných
vzdelávacích štandardov ŠVP pre SJL a MAT ISCED 2). Maximálny počet získaných
bodov je 70 bodov (35 bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 35 bodov
z matematiky)
Prijímacie skúšky do 5-ročného študijného odboru 6323 K hotelová akadémia sa
budú konať zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka (obsah prijímacích

skúšok vychádza z odporúčaných vzdelávacích štandardov ŠVP pre SJL a CUJ ISCED
2). Maximálny počet získaných bodov je 70 bodov (35 bodov zo slovenského jazyka a
literatúry, 35 bodov z cudzieho jazyka)
Prijímacie skúšky budú mať písomnú formu a skúška z každého predmetu bude trvať 60
minút.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods. 2 Zákona č.
245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie
prijímacej skúšky. Zákonný zástupca žiaka, ktorý má špecifické vývinové poruchy
učenia a jeho výkon prijímacej skúšky si vyžaduje kompenzačnú úpravu, môže
písomnou žiadosťou požiadať riaditeľa školy o predĺženie času prijímacej skúšky o 25%
v zmysle odporúčaní príslušnej CPPPaP. Zároveň majú možnosť použitia
kompenzačných pomôcok podľa odporúčania zriadenia výchovného poradenstva
a prevencie na základe ich odporúčania doručeného škole najneskôr v deň prijímacej
skúšky. Konkrétny druh zdravotného znevýhodnenia musí byť však uvedený aj v
prihláške na štúdium na SŠ.
Ak uchádzač dosiahne v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v každom predmete
úspešnosť najmenej 80% (§ 65 ods. 5 školského zákona), nemusí konať prijímaciu
skúšku a bude mu priznaný maximálny počet bodov (70 bodov) za prijímaciu skúšku.
Všetci ostatní uchádzači o štúdium v študijných odboroch musia vykonať prijímaciu
skúšku.
Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelanie je získanie minimálne 2 bodov na
prijímacej skúške v každom z uvedených predmetov.
4. Priemerný prospech z povinných predmetov na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9.
ročníka ZŠ sa počíta z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis,
matematika, geografia, biológia, fyzika, chémia.
V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač z niektorých predmetov v
prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, „aktívne
absolvoval“, alebo iné slovné hodnotenie, bude nahradené toto hodnotenie hodnotením
z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený
známkou.
Uchádzačovi budú pridelené body za prospech zo ZŠ (maximálne 80 bodov)
nasledovne:
Priemer
body
1.00 – 1.30
80 bodov
1.31 – 1.60
70 bodov
1.61 – 1.90
60 bodov
1.91 – 2.20
50 bodov
2.21 – 2.50
40 bodov
2.51 – 2.80
30 bodov
2.81 – 3.10
20 bodov
3,11 – 3,40
10 bodov
3.41 – viac
0 bodov
5. Uchádzačovi budú pridelené body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ zo
slovenského jazyka a matematiky (maximálne 40 bodov) nasledovne:

maximálne 20 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
maximálne 20 bodov z matematiky

-

% úspešnosti
100 % - 80 %
79,99 % – 60 %
59,99 % – 40 %
39,99 % – 20 %
19,99 % – 0 %

body
20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

Ak sa uchádzač testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych dôvodov nezúčastní,
bude mu namiesto bodov za testovane žiakov 9. ročníka ZŠ pridelený 0,5 násobok
bodov získaných za prospech zo ZŠ.
6. Umiestnenie 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).
1. – 3. miesto
Obvodné kolo
Krajské kolo
Celoštátne kolo
7.

body
3
5
10

body
bodov
bodov

V prípade rovnosti bodov rozhodnú pomocné kritéria v nasledovnom poradí:
▪
•
•
•
•
•
•

vyšší počet bodov z prijímacej skúšky z matematiky (v 4-ročných študijných
odboroch), alebo cudzieho jazyka (v 5-ročnom študijnom odbore)
vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika v prvom polroku 9. ročníka.
lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika na konci 8. ročníka.
vyššie percento úspešnosti v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ zo slovenského
jazyka
vyššie percento úspešnosti v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ z matematiky
uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri splnení zdravotných
požiadaviek študijného odboru, (§ 67 ods. 3 školského zákona)

II. Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
do učebných odborov

6445 H kuchár (8 žiakov)
6444 H čašník, servírka (9 žiakov)
(absolventi učebných odborov môžu pokračovať na našej škole v dvojročnom
nadstavbovom štúdiu, kde môžu získať maturitné vysvedčenie)

1.

Podmienky prijatia uchádzačov pre 1. kolo (prípadne 2. kolo) prijímacích skúšok
• riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole
• získanie nižšieho stredného vzdelania podľa §16 ods. 3 písm. b) školského zákona
• uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
• splnenie podmienok prijímacieho konania
• umiestnenie uchádzača do počtu miest určených pre odbor v škole

Uchádzači budú prijatí na zvolený učebný odbor bez prijímacích skúšok
2.

Celkový počet bodov z prijímacieho konania (maximálne 70 bodov) pozostáva z
bodov za:
a) priemerný prospech z povinných predmetov na konci 8. ročníka a v prvom polroku
9. ročníka ZŠ (maximálne 60 bodov)
b) umiestnenie v predmetových olympiádach (maximálne 10 bodov)
Priemerný prospech z povinných predmetov na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9.
ročníka ZŠ sa počíta z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis,
matematika, geografia, biológia, fyzika, chémia.

3.

V individuálnych prípadoch, ak bude mať uchádzač z niektorých predmetov v prihláške
za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“, „aktívne
absolvoval“, alebo iné slovné hodnotenie, bude nahradené toto hodnotenie hodnotením
z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený
známkou.
Uchádzačovi budú pridelené body za prospech zo ZŠ (maximálne 60 bodov)
nasledovne:
Priemer
body
1.00 – 1.50
60 bodov
1.51 – 2.00
50 bodov
2.01 – 2.50
40 bodov
2.51 – 3.00
30 bodov
3.01 – 3.50
20 bodov
3.51 – 4.00
10 bodov
4.01 – viac
0 bodov
4. Umiestnenie 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).
1. – 3. miesto
Obvodné kolo
Krajské kolo
Celoštátne kolo
5.

body
3
5
10

body
bodov
bodov

V prípade rovnosti bodov rozhodnú pomocné kritéria v nasledovnom poradí:
•
•
•

lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika v prvom polroku 9. ročníka.
lepší priemerný prospech z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra
a matematika na konci 8. ročníka.
uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri splnení zdravotných
požiadaviek študijného odboru, (§ 67 ods. 3 školského zákona)

III. Osobitné ustanovenia
1. Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:
- Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a
prevencie nie staršia ako dva roky (predkladá len uchádzač so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami)
- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (predkladá len uchádzač so
zmenenou pracovnou schopnosťou)
- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej
spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania (predkladá len uchádzač so
zdravotným znevýhodnením)
- Kópie vysvedčení (predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho
predmetu na vysvedčení hodnotený slovne. V tomto prípade predkladá len
vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením, alebo ak nie je možné, aby
základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške)
- Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v
predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha, predkladá len uchádzač,
ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži).
2. Riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr do 25. apríla 2022.
Súčasťou pozvánky bude pridelenie číselného kódu uchádzačovi. Pozvánka bude
odoslaná prostredníctvom systému Edupage. Ak uchádzač (zákonný zástupca) nemá
prístup na Edupage, bude pozvánka odoslaná poštou.
3. 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.
4. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 18.mája 2022 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
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú na zverejnenom zozname
uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom.
5. Riaditeľ školy odošle zákonným zástupcom uchádzača rozhodnutie o prijatí
najneskôr 18. mája 2022. K rozhodnutiu o prijatí bude priložená návratka, v ktorej
zákonný zástupca žiaka nahlási:
• záujem o cudzie jazyky, ktoré chce na škole študovať
• voľbu štúdia jedného z predmetov etická výchova alebo náboženská výchova.
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.
6. Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium na
strednej škole do 23. mája 2022 (23:59). Potvrdenie môže doručiť prostredníctvom
EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na
sosoasto@sosoasto.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo

potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium bude zverejnený na webovej stránke školy.
Potvrdenie sa musí zaslať aj v prípade, že žiak na štúdium nenastúpi.
Ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezašle potvrdenie o
nastúpení žiaka na štúdium, rozhodnutie o prijatí je n e p l a t n é (podľa § 68
ods. 3 školského zákona). Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi,
ktorý je v poradí medzi žiakmi neprijatými pre nedostatok miesta a ktorého zákonný
zástupca sa odvolal.
7. Ak po druhom termíne prijímacích skúšok a zápise nebude naplnený plánovaný počet
žiakov, bude sa dňa 21.6.2022 konať 2. kolo prijímacích skúšok.

IV. Podmienky prijímacieho konania pre nadstavbové štúdium pre
školský rok 2022/2023
študijný odbor

6403 L podnikanie v remeslách a službách

1. Podmienky prijatia uchádzačov pre nadstavbové štúdium
• riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole
• získanie stredného odborného vzdelania podľa §16 ods. 4 písm. b) školského zákona
• splnenie podmienok prijímacieho konania
• umiestnenie uchádzača do počtu miest určených pre odbor v škole
Do 1. ročníka nadstavbového štúdia budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok.
2. Poradie uchádzačov určí priemerný prospech na polročnom vysvedčení 3. ročníka
SOŠ (alebo koncoročnom vysvedčení 3. ročníka SOŠ)
3. V prípade rovnakého priemerného prospechu rozhodnú pomocné kritériá
v nasledovnom poradí:
- lepší prospech z predmetu slovenský jazyk a literatúra na polročnom vysvedčení 3.
ročníka SOŠ (alebo koncoročnom vysvedčení 3. ročníka SOŠ)
- lepší prospech z predmetu matematika na polročnom vysvedčení 3. ročníka SOŠ
(alebo koncoročnom vysvedčení 3. ročníka SOŠ)
- uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, pri splnení zdravotných
požiadaviek študijného odboru
4. Riaditeľ školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 3 dní od
termínu prijímacej skúšky. K rozhodnutiu o prijatí bude priložená návratka –
potvrdenie o nastúpení na štúdium, v ktorej uchádzač nahlási záujem o cudzie
jazyky, ktoré chce na škole študovať. Potvrdenie môže doručiť odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na sosoasto@sosoasto.sk alebo poštou
na adresu strednej školy. Ak uchádzač nezašle potvrdenie o nastúpení na štúdium,
rozhodnutie o prijatí je neplatné.
Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 boli prerokované a schválené
v pedagogickej rade dňa 26. 1.2022 a v Rade školy dňa 15. 2.2022.

Mgr. Milan Naňo
riaditeľ školy

