Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
K R I T É R I Á prijímacieho konania na denné štúdium pre školský rok 2014/2015:
3-ročný učebný odbor 6456 H kaderník (½ triedy s počtom žiakov 12),
3-ročný učebný odbor 6444 H čašník servírka (½ triedy s počtom žiakov 12),
3-ročný učebný odbor 6445 H kuchár (1 trieda s počtom žiakov 24).

Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Podmienky prijatia:
Prijímacia komisia zostaví poradie prihlásených uchádzačov podľa dosiahnutého prospechového priemeru za
prvý polrok 9. ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov. V prípade rovnosti priemerov bude
uprednostnený uchádzač s celkovým vyšším počtom percent dosiahnutých v testovaní deviatakov T 9-2014.
Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v 1.polroku 9.ročníka ZŠ na tretí alebo štvrtý stupeň.
Žiak nesmie mať v 1. polroku 9. triedy ZŠ známku nedostatočný (5).
Požiadavky na zdravotný stav: Štúdium v odbore vyžaduje dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a
alergické ochorenia kože a dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza, ploché nohy, nervové
choroby. Vylučujú sa poruchy zraku, sluchu a reči.
Po vyhodnotení prijímacieho konania riaditeľka školy zašle zákonnému zástupcovi uvedenému v prihláške
príslušné rozhodnutie spolu s oznámením o zápise. Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na presklených
dverách budovy školy a na webovej stránke školy (www.soskompk.sk; www.soskompk.edupage.sk).
Po doručení rozhodnutia o prijatí sa zákonný zástupca dostaví na sekretariát riaditeľky školy na zápis na štúdium
v určenom termíne. Prinesie so sebou rozhodnutie o prijatí na štúdium, preukaz totožnosti a zápisný lístok, ktorý
mu vydala základná škola. Ak sa sa zákonný zástupca žiaka nemôže z objektívnych príčin dostaviť, je povinný
túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezabezpečí zápis uchádzača na štúdium v určenom
termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je neplatné (§ 68 ods. (3) Zákona č. 245/2008).
Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Na začiatku školského roka 2014/2015 doloží prijatý uchádzač doklad o úspešnom ukončení základnej školy
(koncoročné vysvedčenie bez päťky).
Pri nástupe na štúdium (resp. 2. septembra 2014) sa prijatý uchádzač preukáže zdravotným preukazom
(=preukázanie zdravotnej spôsobilosti), ktorý mu vydá obvodný lekár.
Absolventi školy získavajú výučný list ako celosvetovo uznávaný doklad o vzdelaní, ktorý je po preložení do
príslušného jazyka platný pre zamestnávateľa v príslušnej krajine.
Uvedené kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015 boli prerokované na zasadnutí pedagogickej
rady 29. 1. 2014 a zasadnutí Rady školy 24.10. 2013.
V Pezinku, 24.3.2014
Mgr. Elena Jurčíková, riaditeľka SOŠ

