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Riaditeť Strednej odbomej školyobchodu aslužiebvNovejBani vzmysleZákonaNRSRc.245l2008 ovýchove
a vzdelávani ( školský zákon a o anene a doplnení niektorých zákonov) po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 28.1 .2019
určuje nasledovné kritériá prijímacieho konania,

Podmienky prijatia pre študijné odbory - forma štrldia denná - l trieda

6352 M obchod a nodnikanie

Uchádzači budú prijatí do prvého ročníka:
A/ bez povinnosti vykonať prijímaciu skrlšku ak dosiahli v Testovaní 9 v každom predmete úspešnosť

najmenej 90 %
B/ na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z profilových predmetov:

1. slovenský jazyk a literatrlra
2. matematika

Obsah a rozsah prijímacej slóšky fuori učivo v profilových predmetoch podl'a vzdelávacích štandardov štátneho
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZŠ.

Forma nriiímacei skúšky;
- test zo slovenského jazyka aliteratilry v trvaní 60 minút
- test z matematiky v trvaní 60 minút

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné
znevýhodnenie.
Bodové hodnotenie prdímacej skúšky:
-maximálny celkový počet bodov je 60, z toho 30 bodov zo slovenského jazykaa literatúry a 30 bodov z matematiky.
Prijímacia skúška sa koná v l. kolevtermínoch: 13.mája 2019- pondelok/I. termin/, 16.mája 2019-štvrtok
/Il.termirý. Ďalší termín 2, kola bude 18. jrtna 2019 - utorok

Priiatie uchá{zača:

Podl'a celkového počtu získaných bodov v prijímacej skúške bude zostavené poradie umiestnenia uchádzačov do
naplnenia počtu miest, Pri rovnosti bodov budú roáodovať doplnkové kritéria:
- lepší študijný priemer na ZŠ /S. a 9.ročník /
- lepší študijný priemer v profilových predmetoch a cudzomjazyku
- výsledky Testovania 9
Podmienkouprijatiajesplnenie podmienok prijímacieho konania, získanienižšieho stredného vzdelaniaazdravoíní
spósobilosť potvrdená na prihláške lekárom,

Podmienky prijatia pre trojročné učebné odbory - forma štúdia denná - bez prijímacej skúšky - 1 trieda:
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

Podmienkouprijatiajezískanienižšiehostrednéhovzdelaniaazdravotnáspósobilosťpotvrdenána prihláškelekárom.

Podmienky prijatia pre dvojročné učebné odbory - forma štúdia denná - 1 trieda
3686 F stavebná výroba
2982 F potravinárska výroba

Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie
6. ročníka ZŠ a zdravotná spósobilosť potvrdená na prihláške lekárom,

V Novej Bani 2O.marca 2019 
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