
Informácie pre žiakov a zákonných zástupcov 

k prijímaciemu konaniu 

 
Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020 prebiehajú v nasledovných termínoch:  

 

1. kolo prijímacej skúšky  1. termín – 13. 5. 2019 

                               2. termín – 16. 5. 2019 

 

Do 6. 6. 2019  škola zverejní informáciu či bude prebiehať  2. kolo prijímacej skúšky  (19. 6. 2018).   
 

Zákonným zástupcom žiakov, ktorí si podali prihlášku na študijný odbor, bude zaslaná pozvánka na 

prijímaciu skúšku (13. 5. 2019 alebo 16. 5. 2019, podľa termínu uvedeného v prihláške).    
 

Výsledky prijímacieho konania  a poradie prijatých žiakov do odborov štúdia bude zverejnené na 

internete a v škole na výveske Strednej odbornej školy  obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 

Trenčín po uskutočnení  1. a  2. termínu konania prijímacích skúšok (16. 5. 2019). Meno 

a  priezvisko žiaka sa nezverejňuje, iba číselný kód žiaka, ktorý bude žiakovi a jeho zákonnému 

zástupcovi zaslaný poštou (učebné odbory - na rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí na štúdium, 

študijné odbory – na pozvánke na prijímaciu skúšku).  

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

Trenčín.   Presný termín bude zákonným zástupcom prijatých žiakov oznámený pri zaslaní 

rozhodnutia o prijatí na štúdium a taktiež zverejnený na internetovej stránke našej školy.  

Zákonný zástupca žiaka si prinesie so sebou na zápis rozhodnutie o prijatí a zápisný lístok, ktorý 

mu vydá príslušná základná škola. Účasť zákonného zástupcu žiaka na zápise je nevyhnutná. 

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný 

lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše.  

Bez zápisného lístku nemôže byť žiak zapísaný do 1. ročníka strednej školy. Ak sa uchádzač 

v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie,  ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej 

škole, je neplatné. Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý podal 

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium, v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 

V prípade, že sa po tomto termíne zápisu nenaplní plánovaný počet žiakov, doplní sa v ďalšom 

zápise, resp. v ďalších zápisoch priebežne. 

Zákonný zástupca žiaka neodkladne informuje školu o zápise žiaka na štúdium na inej strednej 

škole, príde zrušiť zápis a na základe toho mu bude vrátený zápisný lístok uchádzača.  

V prípade, že je uchádzač neprijatý na štúdium,  zákonný zástupca môže podať odvolanie 

(tlačivo je na stránke našej školy, v rubrike „Dokumenty – tlačivá“). Odvolanie sa podáva 

v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V odvolaní je potrebné uviesť číslo 

jednania (č. j. – umiestnené vľavo hore na rozhodnutí).   

Odvolania, ktoré nám budú doručené pred prevzatím rozhodnutia o neprijatí nemôžeme 

akceptovať, nakoľko nie je dodržaný legislatívny postup.   

Na zjednodušenie komunikácie Strednej odbornej školy obchodu a služieb so zákonnými 

zástupcami uchádzačov je nutné v prihláške alebo aj v odvolaní  uviesť telefónne číslo 

zákonného zástupcu uchádzača. 

 

 



Dovoľujeme si upozorniť žiakov a ich rodičov o možnosti duálneho vzdelávania na 

našej škole.  

V duálnom vzdelávaní pre potreby odbornej praxe sú nosným pilierom efektívneho vyučovania: 

- praktické vyučovanie u zamestnávateľa 

- odbornosť pedagogických zamestnancov školy. 

 

Duálne  vzdelávanie: 

- moderná forma štúdia 

- platená prax na strednej škole 

- dopravné a stravné 

- nenahraditeľné skúsenosti  

- garancia pracovného miesta 

 

V školskom roku 2019/2020 plánujeme vstúpiť do systému duálneho vzdelávania pre študijné 

a učebné odbory: 

 6442 K obchodný pracovník (4-ročné štúdium) 

 6481 H skladový operátor (3-ročné štúdium) 

 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium) 

 6445 H kuchár (3-ročné štúdium) 

 

Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2019/2020: 

 

Billa, s. r.o, Bajkalská 19/A, Bratislava – pracovisko Trenčín 

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, Bratislava, pracovisko Trenčín 

Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava, pracovisko Trenčín 

dm drogerie markt, s. r. o., Na pántoch 18, Bratislava, pracovisko Trenčín 

LEONI Slovakia, spol. s r. o. – odštepný závod Trenčín, Soblahovská 2050, Trenčín 

TESCO STORES SR, a. s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, pracovisko Trenčín 

NAY Elektrodom, a.s., Tuhovská 12, Bratislava, pracovisko Trenčín 

Wellness hotel Panorama, Nádražná ulica 12, Trenčianske Teplice 

Spicybrown s.r.o. Partizánska 424/9 Trenčianske Teplice 

 

 

Info:   

032/6509711             info@sosostn.sk 

http://www.sosostn.sk 

alebo priamo zmluvný zamestnávateľ 

 

 

                                                       Mgr. Mária Hančinská 

             riaditeľka školy 

mailto:info@sosostn.sk

