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KRITÉRIÁ  
PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA  

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV   

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020  
  
Riaditeľka  školy 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 určuje kritériá na prijímacie 

konanie do prvého ročníka študijných odborov pre školský rok 2019/2020 takto:  

  

1. Termíny konania prijímacích skúšok:  

   

1. kolo prijímacích skúšok  

13. máj 2019 /pondelok/  - 1. termín    

16. máj 2019 /štvrtok/ - 2. termín  

  

2. kolo prijímacích skúšok  

Pri nenaplnenom počte: 18. jún 2019 /utorok/  

  

2. Forma prijímacích skúšok: písomná  

  

3. Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika  

  

4. Rozsah prijímacích skúšok: učivo určené štátnym vzdelávacím programom odboru 

vzdelávania v základnej škole  

  

5. Počet tried a žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka:  

  

Názov študijného odboru  
Počet  

Dĺžka štúdia  
tried  žiakov  

6405 K pracovník marketingu  0,5  8  4 roky  

6446 K kozmetik  0,5  10  4 roky  

6444 K čašník, servírka  0,5  9  4 roky  

6445 K kuchár  0,5  9  4 roky  

  

6. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9.  

ročníka  ZŠ (Testovanie 9)  dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.  

  

7. Ak uchádzači nesplnia kritérium na prijatie podľa bodu 6 budú konať prijímacie skúšky.   

Po vykonaní prijímacích skúšok sa vytvorí ich poradie podľa bodovania prijímacích skúšok, 

priemerného prospechu zo základnej školy, podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 
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deviatych ročníkov základných škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a úspešného 

absolvovania súťaží, ktoré súvisia so študijným odborom a predmetových olympiád.   

Prijatých bude:  

- prvých 8 uchádzačov v študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu vrátane uchádzačov 

prijatých podľa bodu 6,   

- prvých 10 uchádzačov v študijnom odbore  6446 K kozmetik vrátane uchádzačov prijatých podľa 

bodu 6,  

- prvých 9 uchádzačov v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka vrátane uchádzačov prijatých 

podľa bodu 6,  

- prvých 9 uchádzačov v študijnom odbore 6445 K kuchár vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 

6.  

  

8.  Bodové hodnotenie  

a/ Hodnotenie prijímacej skúšky:  

Prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z  profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a 

matematika. Uchádzač môže za prijímaciu skúšku získať maximálne 20 bodov za každý z predmetov, 

pričom kritériom úspešného vykonania skúšky je získanie minimálne šiestich bodov z každého 

predmetu.  

  

b/ Hodnotenie prospechu zo ZŠ:  

Uchádzači budú hodnotení za priemerný prospech zo základnej školy podľa koncoročného 

vysvedčenia z 8. ročníka a polročného vysvedčenia z  9. ročníka za každé vysvedčenie osobitne. Do 

hodnotenia sa budú počítať známky za povinné predmety bez známok zo správania a výchov.    

  

Bodovanie:  

Priemerný prospech   počet bodov   priemerný prospech   počet bodov  

1,00-1,00      20      2,14-2,25      10  

1,01-1,13      19      2,26-2,38      9  

1,14-1,25      18      2,39-2,50      8  

1,26-1,38      17      2,51-2,63      7  

1,39-1,50      16      2,64-2,75      6  

1,51-1,63      15      2,76-2,88      5  

1,64-1,75      14      2,89-3,00      4    

1,76-1,88      13      3,01-3,13      3  

1,89-2,00      12      3,14-3,25      2  

2,01-2,13      11      3,26-3,38      1  

  

c/ Hodnotenie výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky (Testovanie 9):  

Úspešnosť testovania  Počet bodov     Úspešnosť testovania   Počet bodov  

92 – 100 %    10 bodov      38 – 46 %    04 body    

83 –   91 %    09 bodov      29 – 37 %    03 body  

74 –   82 %    08 bodov      20 – 28 %    02 body  

65 -   73 %    07 bodov      11 – 19 %    01 bod  
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56 -   64 %    06 bodov      00 – 10 %    00 bodov  

47 -   55%    05 bodov    

  

d/ Hodnotenie súťaží a olympiád:  

Za hodnotenie súťaží a olympiád môže uchádzač získať najviac 10 bodov. Uchádzač, ktorý sa na 

súťaži alebo olympiáde  umiestnil na jednom z prvých troch miest bude hodnotený nasledovne:  

a) v celoštátnom kole 10 bodmi,  

b) v krajskom kole 5 bodmi,  

c) v okresnom kole 3 bodmi.  

Hodnotí sa len najvyššie umiestnenie v danej súťaži. Kópie diplomov je potrebné priložiť k prihláške.  

  

9. Celkové hodnotenie pre prijatie uchádzača po vykonaní prijímacej skúšky bude súčtom bodového 

hodnotenia prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, bodového hodnotenia 

prospechu zo základnej školy, bodového hodnotenia výsledkov celoslovenského testovania 

(Testovanie 9) a bodového hodnotenia súťaží a olympiád.  

  

10. V prípade, že viacerí uchádzači v prijímacom konaní dosiahnu rovnaký počet bodov a umiestnia 

sa na rovnakom mieste, bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.   

 

Ak nerozhodne toto kritérium, poradie určí:   

a) vyšší počet bodov za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky spolu,  

b) vyššia úspešnosť celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  

     (Testovanie 9) spolu,  

c) lepší priemerný prospech v 1. polroku 9. ročníka zo všetkých predmetov. 

 

11. Na štúdium študijných odborov uvedených v bode 5 môžu byť prijatí uchádzači s dobrým 

zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým:  

- prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a 

jemnej motoriky),   

- prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 

ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier),  

- prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),  

- prognosticky závažným ochorením kože horných končatín,  

- prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a 

kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,  

- psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby),   

- prognosticky závažnými ochoreniami oka a sluchu,  

- endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,   

- chronickými chorobami pečene.  

 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej 

pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   
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12. Záverečné ustanovenia:  

a) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske na vchodových dverách školy a na 

webovom sídle školy do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.  

b) Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý bude uvedený 

v rozhodnutí o prijatí.  

c) Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí v rámci 

autoremedúry a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa bodového poradia.  

d) Rozhodnutie o prijatí/neprijatí sa uchádzačovi/zákonnému zástupcovi maloletého uchádzača 

oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom 

jeho oznámenia. Rozhodnutie bude doručované poštou, a to do vlastných rúk uchádzača/ zákonného 

zástupcu maloletého uchádzača alebo do elektronickej schránky uchádzača/zákonného zástupcu 

maloletého uchádzača (v prípade elektronickej komunikácie). Po dohode s uchádzačom/so zákonným 

zástupcom maloletého uchádzača, si bude možné prevziať rozhodnutie aj osobne v škole u študijnej 

referentky. 

e) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktoré je potrebné adresovať 

k rukám riaditeľky Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca.  

 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou  23.01.2019.  

  

  

  

  

                Ing. Ľudmila Verčimáková  

                       riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


