Kritéria pre prijímacie konanie
pre šk.r. 2020/2021 – študijné odbory

Pre prijímacie konanie 2020 – 2021 podľa § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia ministra
školstva SR o termínoch, organizácií a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 boli určené tieto kritériá prijatia
uchádzačov o štúdium v Spojenej škole v Modrom Kameni:
Štvorročné študijných odbory
6317 M obchodná akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
3968 M logistika
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6442 K obchodný pracovník

počet žiakov: 10
počet žiakov: 8
počet žiakov: 10
počet žiakov: 4
počet žiakov: 4
počet žiakov: 4

Počet uchádzačov prijatých do 1.ročníka je možné navýšiť o počet uchádzačov so záujmom
o vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania.
Uchádzači (žiaci 9. ročníkov ZŠ), príp. iní uchádzači budú prijatí do prvého ročníka na základe
celkového počtu bodov získaného podľa nasledovných kritérií:
1. zohľadnenie študijných výsledkov – za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné body
podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8.ročníka a z polročnej klasifikácie z 9.ročníka
okrem známky 5 - nedostatočný nasledovne:
a) do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne v povinných
predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika:
výborný (1) – 45 bodov

chválitebný (2) – 20 bodov

dobrý (3) - 5 bodov

dostatočný (4) – 0 bodov

b) do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne v profilových
predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk (ruský jazyk):
výborný (1) – 27 bodov

chválitebný (2) – 12 bodov

dobrý (3) - 3 body

dostatočný (4) – 0 bodov

c) do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne v doplnkovom
predmete informatika (odbory obchodná akadémia, logistika, manažment
regionálneho cestovného ruchu, obchodný pracovník), chémia (odbory kuchár
a čašník, servírka):
výborný (1) – 18 bodov

chválitebný (2) – 8 bodov

dobrý (3) - 2 body

dostatočný (4) – 0 bodov

2. prospech - ak žiak dosiahol v 8.,7. a 6.ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov,
do celkového hodnotenia sa mu započíta 5 bodov za každý školský rok,
3. ďalšie kritéria:
a) do celkového hodnotenia sa žiakovi započíta 10 bodov za predmetovú olympiádu, ak
sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5.mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku
alebo 9.ročníku (slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika a cudzí jazyk –
anglický jazyk, nemecký jazyk),
b) do celkového hodnotenia sa žiakovi započíta 10 bodov za celonárodné a medzinárodné
umiestnenia podľa profilácie školy,
c) ak žiak nedosiahol v 8. a 9.ročníku (prvý polrok) z povinných, profilových
a doplnkových predmetov stupeň 4 –dostatočný, do celkového hodnotenia sa mu
započíta 10 bodov za každý školský rok.
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritéria:
a) Podľa § 67 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č.3,
c) dosiahol väčší počet bodov z profilových predmetov školy
Do prvého ročníka študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné
vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

riaditeľka školy
Spojená škola Modrý Kameň

