
Kritériá pre prijímacie konanie na 

SOŠ obchodu a služieb v Modrom Kameni pre školský rok 2021/2022 

 

Riaditeľka Spojenej školy v Modrom Kameni, ako príslušný orgán podľa § 65 zákona NR SR 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Rozhodnutia ministra školstva SR z 26.01.2021 a Usmernenia pre výchovných 

poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre 

prijímacie skúšky na stredné školy 2021 z 23.02.2021, určuje kritériá prijatia uchádzačov o 

štúdium v študijných odboroch pre šk.r. 2021/2022 nasledovne:  

 

Podmienky prijatia pre študijné odbory – forma štúdia: denná  

6445 K kuchár      počet žiakov: 4  

6444 K čašník, servírka     počet žiakov: 4  

6442 K obchodný pracovník   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. výsledky prijímacej skúšky – do celkového počtu bodov sa žiakovi započíta 

maximálne 40 bodov a to nasledovne: 

a) za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 20 bodov,  

b) za prijímaciu skúšku z matematiky maximálne 20 bodov,  

2. zohľadnenie študijných výsledkov – za prospech na ZŠ budú pridelené preferenčné 

body podľa známok z  polročnej klasifikácie z 8.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: 

výborný (1) – 27 bodov  chválitebný (2) – 12 bodov 

dobrý (3)  -  3 body  dostatočný (4) – 0 bodov 

3. prospech - ak žiak dosiahol v 8. (prvý polrok), 7. a 6.ročníku stupeň 1 – výborný zo 

všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa mu započíta 5 bodov za každý 

školský rok, 

4. ďalšie kritéria: 

a) ak žiak nedosiahol v prvom polroku 8. ročníka z povinných a profilových 

predmetov stupeň 4 –dostatočný, do celkového hodnotenia sa mu započíta 10 

bodov za každý školský rok. 

5. Uchádzač je v prijímacom konaní úspešný, ak vyhovel prijímacej skúške                      

z každého predmetu (z jednotlivých predmetov dosiahli viac ako 5 bodov) a ktorého 

celkový bodový zisk z prijímacieho konania nie je nižší  ako  30 bodov.  



6. 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.1, 

c) dosiahol väčší počet bodov z profilových predmetov školy. 

7) Uchádzačom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné 

označiť na prihláške kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP na základe odborného 

posudku. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou (napr. 

dlhší čas), akú odporučí na základe odborného posudku riaditeľ ZŠ alebo výchovný 

poradca ZŠ. Toto odporúčanie je potrebné zaslať spolu s prihláškou uchádzača o 

študijný odbor. V prípade nedoručenia takéhoto potvrdenia budú uchádzači 

konať písomnú prijímaciu skúšku spolu s ostatnými uchádzačmi.   

8) Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa 

nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

9) Do prvého ročníka študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 

stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.  

Podmienky prijatia pre trojročné učebné odbory – forma štúdia: denná  

6445 H kuchár     počet žiakov: 5  

6444 H čašník, servírka    počet žiakov: 4  

2955 H mäsiar lahôdkar    počet žiakov: 2  

2964 H cukrár     počet žiakov: 4  

3355 H stolár     počet žiakov: 3  

3661 H murár     počet žiakov: 5  

3152 H 01 krajčír-pánske odevy   počet žiakov: 2  

3152 H 02 krajčír-dámske odevy   počet žiakov: 3  

Podmienkou prijatia je získanie nižšieho stredného vzdelania. 

Podmienky prijatia pre dvojročné učebné odbory – forma štúdia: denná  

3686 F stavebná výroba   počet žiakov: 10  

3383 F spracúvanie dreva   počet žiakov: 10  

3161 F praktická žena   počet žiakov: 10  

 

Uchádzači o štúdium budú prijatí bez prijímacích pohovorov. Podmienkou prijatia je úspešné 

ukončenie 6. ročníka ZŠ. 

 

Počet uchádzačov prijatých do 1.ročníka je možné navýšiť o počet uchádzačov so záujmom 

o vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Organizácia prijímacieho konania 

 

1. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný 

kód, pod ktorým sa nájdu na výslednej listine, ktorá bude zverejnená v priestoroch 

školy a webovom sídle školy do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého termínu 

prijímacej skúšky.   



2. Termíny konania prijímacích skúšok: 1. termín – 3. máj 2021, 2. termín – 10. máj 

2021. 

3. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka 

na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa 

výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske 

školy je do 20. mája 2021.  

4. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o 

neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi 

žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do 

elektronickej schránky je do 20. mája 2021.  

5. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia 

o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa 

doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo 

do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej 

škole. 

 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade Spojenej školy v Modrom Kameni.  

 

 

 

Mgr. Mária Žišková  

     riaditeľka školy 


