KRITÉRIÁ
pre prijímanie na štúdium
na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy
pre školský rok 2022/2023
 študijné odbory – nadstavbové štúdium (denná forma)
Počet schválených tried dennej formy štúdia: 2
v členení:
6421 L
6403 L

spoločné stravovanie
podnikanie v remeslách a službách

Najnižší počet žiakov v triede je 17, najvyšší počet žiakov v triede je 31.


učebné odbory – skrátené štúdium (externá forma, dvojročný vzdelávací program)

Počet schválených tried skráteného štúdia: 1
v členení:
2964 H
6445 H

cukrár
kuchár

Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:
 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných školách §
69 zákona),
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom
stupni),
 zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
 vyhláška č. 64/2015 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Prihlášku na štúdium je potrebné podať do 31. mája 2022
.
Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla
2022.
1.

Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú.

2.

Prihlásení žiaci budú prijímaní do počtu stanovenom plánom prijímania podľa súčtu bodov
získaných za:
 priemerný prospech za jednotlivé ročníky štúdia učebného odboru na SOŠ uvedené
v predtlači prihlášky - max. 300 bodov, do nadstavbového štúdia

 priemerný prospech za jednotlivé tri ročníky štúdia učebného odboru na SOŠ, alebo
posledné tri ročníky štúdia študijného odboru na SOŠ uvedené v predtlači prihlášky - max.
300 bodov, do skráteného štúdia
3.

Žiak musí spĺňať zdravotné požiadavky na uchádzača pre daný odbor určené Základnými
pedagogickými dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a školským vzdelávacím programom.

4.

Pri rovnakom bodovom zisku bude daná prednosť žiakom so ZPS.
Ak nerozhodne toto kritérium, potom rozhodne prijímacia komisia.

5.

Po prerokovaní v prijímacej komisii môže riaditeľ SOŠ urobiť výnimku vo zvlášť zreteľa
hodných prípadoch (žiaci so ZPS, chovanci z detských domovov, výkonní športovci a pod.).

6.

Podmienkou definitívneho prijatia:
- na nadstavbové štúdium je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru,
- na skrátené štúdium je v predchádzajúcom vzdelávaní získanie najmenej stredného odborného
vzdelania.

7.

Žiak so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti
študovať zvolený odbor do 31. mája 2022.

8.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doplní k prihláške žiadosť
o pokračovanie v individuálnej integrácii s príslušnou dokumentáciou integrovaného žiaka.
Zároveň si riaditeľka školy vyhradzuje právo pozvať takéhoto žiaka na ústny pohovor pred
samotným rozhodnutím o prijatí.

8.

Cudzinci budú prijímaní na základe § 146 odsek 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove
a vzdelávaní po posúdení predložených dokladov.

BODOVÉ HODNOTENIE
Priemerný prospech
priemer
1,00 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,30
1,31 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 - 1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00

body
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64

priemer
2,01 - 2,10
2,11 - 2,20
2,21 - 2,30
2,31 - 2,40
2,41 - 2,50
2,51 - 2,60
2,61 - 2,70
2,71 - 2,80
2,81 - 2,90
2,91 - 3,00

body
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24

priemer
3,01 - 3,20
3,21 - 3,40
3,41 - 3,60
3,61 - 3,80
3,81 - 4,00
4,01 - 5,00

body
20
16
12
8
4
0

Prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2022.
Mgr. Mária Hančinská
riaditeľka školy

