
KRITÉRIÁ 

STANOVENÉ ŠKOLOU PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA  

NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA  

 

 

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. 122/2013 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 a zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry 

schválil počet tried a žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022  

 

nadstavbová forma štúdia - 2 triedy / 60 žiakov 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

            

 Termín prijímacích skúšok: 21. – 25. jún 2021 

 

2. Do 1. ročníka nadstavbového štúdia budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok  

  

3. Kritériá na prijatie do 1. ročníka nadstavbového štúdia 

a) poradie uchádzačov určí priemerný prospech na polročnom vysvedčení 3. 

ročníka SOŠ (alebo koncoročnom vysvedčení 3. ročníka SOŠ) 

b) 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 

 

Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb na základe doporučenia prijímacej komisie rozhodne 

o prijatí žiaka na štúdium do 3 dní, odo dňa konania prijímacej skúšky. 

 

4. Dátum, miesto a spôsob zápisu prijatých uchádzačov bude spolu s rozhodnutím 

o prijatí doručený a oznámený uchádzačovi. Ak sa uchádzač o štúdium nezúčastní 

zápisu v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným. Na voľné 

miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, v ktorom vyhoveli kritériám prijímania. 

 

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

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

 

V Topoľčanoch, 5. 3. 2021 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Milan Naňo 

                                                                                                             riaditeľ školy 


