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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 
UL. P. JILEMNICKÉHO 24,   912 50  TRENČÍN 

 

 

PLÁN PRIJÍMANIA  

do odborov denného štúdia pre školský rok 2019/2020 
 

 

 

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020,  
ktorých určuje Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej 

forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na učebné odbory:  
 

pre absolventov ZŠ 

 
kód odboru názov odboru                                     profilové predmety                     plán           z toho do systému 

                                                                                                                                      prijímania      duálneho vzdel. 

                                                                                                                                           žiakov 

3965 M bezp. a ochr. zdravia pri práci SJL, MAT, FYZ                      12 

6323 K    hotelová akadémia SJL, MAT, CUJ                        47 

6352 M obchod a podnikanie SJL, MAT, CUJ                      10 

6355 M služby v cestovnom ruchu SJL, MAT, CUJ       10 

6442 K  obchodný pracovník SJL, MAT, CUJ                 15 15 

6446 K  kozmetik SJL, MAT, CUJ                        10 

2964 H   cukrár  SJL, MAT, CHE                       9 

6444 H   čašník, servírka SJL, MAT, CUJ                       12    4 

6445 H  kuchár SJL, MAT, CUJ                      18    4 

6456 H   kaderník SJL, MAT, CHE                     12 

6481 H  skladový operátor SJL, MAT, CUJ         9    9 

                        
 

Zoznam  zamestnávateľov – firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a firiem, s ktorými má SOŠ  

uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

-  žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 
 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník, 

- žiaci v odbore 6481 H skladový operátor. 
 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 
 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 

 

Nay a. s., Tuhovská 12, Bratislava, prevádzka Trenčín 

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 
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LEONI Slovakia, spol. s r. o. – odštepný závod Trenčín, Soblahovská 2050, Trenčín 

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore  6481 H skladový operátor. 

 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore 6481 H skladový operátor, 

- žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 

 

Wellness hotel Panorama, Nádražná ulica 12, Trenčianske Teplice 

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore  6445 H kuchár, 

- žiaci v odbore 6444 H čašník, servírka. 

 

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

V školskom roku 2019/2020 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- žiaci v odbore  6445 H kuchár, 

- žiaci v odbore 6444 H čašník, servírka. 

 

 

 

 
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 (prijímanie na vzdelávanie v stredných školách § 62 - § 68 zákona), 

- Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

  niektorých zákonov (výkon štátnej správy v prvom stupni), 

- Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu 

žiakov prvého ročníka stredných škôl. 

 

 
Termíny prijímacích skúšok: 

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

 1. kolo – 2. termín      16. 5. 2019 

 2. kolo       18. 6. 2019 

 
 

Výsledky prijímacieho konania 

Budú zverejnené v tlačenej podobe na vývesnej tabuli vo vestibule školy a na webovej stránke školy. 

Riaditeľka školy uchádzačovi, ktorý nebol prijatý na zvolený študijný alebo učebný odbor a požiada o jeho 

zmenu, môže ponúknuť štúdium v odbore, v ktorom je voľné miesto na prijatie, ak výsledky prijímacieho 

konania uchádzača túto zmenu umožňujú. 

Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí, respektíve o 

neprijatí uchádzača na štúdium.  

 

 
Zápis na štúdium 

Termín, miesto a spôsob zápisu prijatých uchádzačov budú zverejnené na webovej stránke školy.  

Zápis vykoná stredná  škola na základe zápisného lístka, ktorý vydá žiakovi ZŠ, ktorú absolvuje. 

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca žiaka a doporučuje sa prítomnosť aj prijatého uchádzača. 

V prípade nenaplnenia daného počtu miest bude vyhlásené 2. kolo prijímacích skúšok.  
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KRITÉRIÁ 

pre prijímanie na štúdium v školskom roku 2019/2020 
 

študijné odbory 

 

 6323 K hotelová akadémia 

(5-ročné štúdium končiace  maturitnou skúškou s maturitným vysvedčením a výučným listom) 

 

 3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

        6352 M  obchod a podnikanie 

 6355 M služby v cestovnom ruchu 

(4-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou s maturitným vysvedčením) 

 

 6442 K  obchodný pracovník 

 6446 K  kozmetik 

(4-ročné štúdium končiace maturitnou skúškou s maturitným vysvedčením a výučným listom) 

 
Podmienky prijatia: 

 

1.    Podmienkou prijatia je, že uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy. 

 

2.   Písomné prijímacie skúšky nekonajú iba žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 úspešnosť       

      minimálne 90 % z oboch testovaných predmetov (SJL, MAT). 

 

3.    Prihlásení žiaci budú prijímaní do počtu stanoveného plánom prijímania podľa súčtu bodov získaných za: 

 priemerný prospech za posledné štyri hodnotiace obdobia ZŠ uvedené v predtlači prihlášky 

 (do priemerného prospechu sa nezapočítava hodnotenie z OV, PV, HV, VV, TV) - max. 80 bodov, 

 hodnotenie profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a matematika (fyzika) za 

posledné štyri hodnotiace obdobia ZŠ - max. 60 bodov, 

 hodnotenie správania (znížená známka zo správania) za posledné štyri hodnotiace obdobia na ZŠ, 

 výsledky TESTOVANIA 9 z vyučovacieho jazyka a matematiky (max 60 bodov za každý predmet) - 

max. 120 bodov, 

 výsledky prijímacích skúšok v študijnom odbore hotelová akadémia: SJL, CUJ (podľa výberu 

študenta anglický alebo nemecký jazyk), v ostatných 4-ročných študijných odboroch: SJL, MAT - 

max. 120 bodov, 

 úspešnú účasť v predmetovej olympiáde (SJL, CUJ, MAT/FYZ) alebo v súťaži, ktorá súvisí 

s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza (pri viacnásobnom umiestnení sa započítava najvyššie 

bodové hodnotenie z dvoch súťaží v rozdielnych oblastiach) - max. 40 bodov. 

 

4.  Žiak musí spĺňať zdravotné požiadavky na uchádzača pre daný odbor určené základnými pedagogickými 

dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

V študijnom odbore 6323 K  hotelová akadémia uchádzač o štúdium nesmie trpieť:  

 závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky), 

 závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, 

vybočenie kolien), 

 závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 závažným ochorením kože horných končatín, 

 závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov 

vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami,  

 závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 

 



4 

 

 endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi, 

 chronickými chorobami pečene, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V študijnom odbore 3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky), 

 závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, 

vybočenie kolien), 

 psychickými chorobami, 

 závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V študijnom odbore 6352 M  obchod a podnikanie uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 závažnými ochoreniami  sluchu, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu uchádzač o štúdium nesmie trpieť 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných a dolných končatín 

(porucha hrubej a jemnej motoriky),   

 prognosticky závažným ochorením funkcie pohybového systému (ochorenia chrbtice, 

vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácie bedier),   

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami,   

 ochoreniami centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií,   

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 

a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,   

 psychickými chorobami,  

 prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu,  

 narušenou komunikačnou schopnosťou, 

 poruchami učenia, poruchami správania,  

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných a dolných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky),  

 prognosticky závažným ochorením funkcie pohybového systému (ochorenia chrbtice, vybočenie 

kolien, stav po kongenitálnej luxácie bedier),  

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami,  

 prognosticky závažným kožným ochorením,  

 ochoreniami centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií,  

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a 

kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,  

 psychickými chorobami, 

 prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 
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V študijnom odbore 6446 K kozmetik uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 

motoriky),  

 prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ťažké ochorenia 

chrbtice),   

 prognosticky závažným chronickým a alergickým ochorením kože najmä rúk a tváre,  

 prognosticky závažným prenosným ochorením kože horných končatín, nechtov,  

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a 

kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej práci,  

 psychickými chorobami,  

 prognosticky závažnými ochoreniami zraku, sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imunodeficitnými stavmi, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

 

5. Pri rovnakom bodovom zisku bude daná prednosť žiakom so zníženou pracovnou schopnosťou, v ďalšom 

s lepším hodnotením TESTOVANIA 9. Ak nerozhodne toto kritérium, potom rozhodne prijímacia 

komisia. 

 

6. Po prerokovaní v prijímacej komisii môže riaditeľka školy urobiť výnimku vo zvlášť zreteľa hodných 

prípadoch (výkonní športovci, chovanci detských domovov, žiaci so zníženou prac. schopnosťou  a pod.). 

 

7.    Podmienkou definitívneho prijatia uchádzača na vzdelávanie je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej  

       školy. 

 

8.   Trieda sa otvorí pri minimálnom počte 17 žiakov a s počtom žiakov najviac 31 na triedu. Možno zriadiť 

spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov.  
 

 

9.    Súčasťou prihlášky žiaka v systému duálneho  vzdelávania je potvrdenie zamestnávateľa o odbornom  

       vzdelávaní a príprave. 

 

10.  Na základe výsledkov prijímacieho konania budú samostatne prijatí  

a) uchádzači na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie poskytuje v systéme  

  duálneho vzdelávania, 

b) ostatní uchádzači. 

 

11.  Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť žiadosť 

o pokračovanie v individuálnej integrácii s príslušnou dokumentáciou integrovaného žiaka. 

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo pozvať takéhoto žiaka na ústny pohovor pred samotným 

rozhodnutím o prijatí.  

  Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude komisia ani 

riaditeľka akceptovať. 

 

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

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení 

predložených dokladov.  

 

 



6 

 

ROZSAH UČIVA  PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

 

Obsah a rozsah učiva jednotlivých predmetov prijímacej skúšky vychádza zo Štátneho 

vzdelávacieho programu pre základné školy 
 

 

MATEMATIKA: 

- Operácie s reálnymi číslami 

- Percentá 

- Úprava výrazov 

- Priama a nepriama úmernosť 

- Lineárne rovnice a nerovnice 

- Obvod a obsah rovinných útvarov 

- Objem a povrch telies 

 

Maximálny počet bodov z prijímacej skúšky: 60 bodov 

Minimálny počet bodov, aby bol žiak úspešný: 10 bodov 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA: 

- Spodobovanie 

- Tvaroslovie – slovné druhy 

- Skladba – vety podľa obsahu, zložitosti a jadra výpovede, vetné členy – základné (podmet, prísudok), vedľajšie 

(predmet, príslovkové určenie, prívlastok), jednoduchá veta a jednoduché súvetie 

- Slovná zásoba: synonymá homonymá, antonymá, slová podľa citového zafarbenia, odvodené slová, zložené 

slová, združené pomenovania, frazeologické jednotky (príslovie, porekadlo, prirovnanie, pranostika) 

- Jazykové štýly 

- Slohové postupy 

- Pravopisné javy 

- Čítanie s porozumením 

- Lyrická poézia 

- Epická poézia 

- Epika a epické žánre, román 

- Dramatické umenie, tragédia, komédia, muzikál 

- Umelecké výrazové prostriedky: metafora, personifikácia, metonymia, prirovnanie, zdrobnenina, 

epiteton/básnický prívlastok 

 
Maximálny počet bodov z prijímacej skúšky: 60 bodov 

Minimálny počet bodov, aby bol žiak úspešný: 10 bodov 

 

 

CUDZÍ JAZYK PODĽA VÝBERU - platí pre uchádzačov o štúdium v odbore hotelová akadémia 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

Gramatika:  

- podstatné meno: množné  číslo, určitý a neurčitý člen, nulový člen, počítateľné a nepočítateľné 

- prídavné meno:  synonymá, antonymá, stupňovanie prídavných mien 

- zámená: osobné; privlastňovacie(samostatné, nesamostatné); ukazovacie, neurčité, opytovacie, vzťažné 

- číslovky: základné, radové, násobné, neurčité; určovanie  času; dátumy   

- príslovky: času; miesta, spôsobu (tvorenie pomocou -ly), frekvenčné, nepravidelné  

- predložky: miesta; pohybu, času  

- spojky: and, or, but, because 

- slovesá: pomocné, to have/ to havegot, pravidelné a nepravidelné, modálne, opisné tvary modálnych slovies, 

základné frázové slovesá, synonymá, antonymá, väzba „used to“ 

- slovesné časy: jednoduchý prítomný ; prítomný priebehový , jednoduchý minulý , minulý priebehový, budúci  

(will a  begoing to), predprítomný čas; vyjadrenie budúcnosti pomocou prítomného času priebehového, 

gerundium (po slovesách like, enjoy, prefer, stop, start); thereis/ thereare; trpný rod –prítomný, minulý; 

podmienkové vety - prvá, vzťažné vety, tvorenie otázok 
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Slovná zásoba:  

- Rodina, domov a bývanie 

- Ľudské telo 

- Doprava a cestovanie  

- Škola a práca, človek a príroda 

- Voľný čas a záľuby – hudba, šport, čítanie, moji priatelia 

- Stravovanie  

 

Čítanie s porozumením:  žiak vie zistiť hlavnú myšlienku z textu, pri čítaní vyhľadáva dôležité informácie a je schopný 

odpovedať na otázky týkajúce sa textu 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

Gramatika 

- Rod podstatných mien, určitý a neurčitý člen, skloňovanie podstatných mien / v nominatíve, genitíve, datíve, 

akuzatíve/, množné číslo podstatných mien 

- Prídavné meno v prísudku a v prívlastku, skloňovanie prídavných mien s určitým a neurčitým členom, 

stupňovanie prídavných mien a prísloviek / pravidelné a nepravidelné / 

- Osobné zámená, privlastňovacie, skloňovanie zámen  v datíve a akuzatíve, opytovacie zámená 

- Základné a radové číslovky 

- Časovanie pomocných, pravidelných, nepravidelných a modálnych slovies, slovesá s odlúčiteľnými 

a neodlúčiteľnými predponami, minulý čas slovies - préteritum a perfektum, budúci čas, rozkazovací spôsob, 

podmieňovací spôsob 

- Predložky s datívom, s akuzatívom, s datívom aj akuzatívom  

- Spojky – priraďovacie,  podraďovacie 

- Slovosled v oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej vete, v priraďovacom a podraďovacom súvetí  

- Zápor v nemeckej vete  

 

Slovná zásoba 

- Rodina, domov a bývanie 

- Ľudské telo 

- Doprava a cestovanie  

- Škola a práca, človek a príroda 

- Voľný čas a záľuby – hudba, šport, čítanie, moji priatelia 

- Stravovanie  

 

Maximálny počet bodov z prijímacej skúšky v cudzom jazyku: 60 bodov 

Minimálny počet bodov, aby bol žiak úspešný: 10 bodov 
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KRITÉRIÁ 

pre prijímanie na štúdium v školskom roku 2019/2020 
 

učebné odbory 

 

 2964 H       cukrár 

 6444 H       čašník, servírka  

 6445 H       kuchár 

 6456 H       kaderník 

 6481 H     skladový operátor 

                                  (3-ročné štúdium končiace záverečnou skúškou s výučným listom) 

 
1.    Podmienkou prijatia je, že uchádzač, nie je žiakom inej strednej školy. 

 

2.   Písomné prijímacie skúšky sa nekonajú. 

 

3.   Prihlásení žiaci budú prijímaní do počtu stanovenom plánom prijímania podľa súčtu bodov získaných za: 

 priemerný prospech za posledné štyri hodnotiace obdobia ZŠ uvedené v predtlači prihlášky 

(do priemerného prospechu sa nezapočítava hodnotenie z OV, PV, HV, VV, TV) - max. 80 bodov 

 hodnotenie profilových predmetov za posledné štyri hodnotiace obdobia ZŠ - max. 60 bodov 

 hodnotenie správania (znížená známka zo správania) za posledné štyri hodnotiace obdobia na ZŠ  

 výsledky TESTOVANIA 9 z vyučovacieho jazyka a matematiky (max 60 bodov za každý predmet) – 

max. 120 bodov 

 úspešnú účasť v predmetovej olympiáde (SJL, CUJ, MAT) alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o 

štúdium ktorého sa žiak uchádza (pri viacnásobnom umiestnení sa započítava najvyššie bodové 

hodnotenie z dvoch súťaží v rozdielnych oblastiach) - max. 40 bodov. 

 

4.   Žiak musí spĺňať zdravotné požiadavky na uchádzača pre daný odbor určené Základnými pedagogickými 

dokumentmi schválenými MŠVVaŠ SR. 

 

V učebnom odbore 6456 H  kaderník  uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky), 

 závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, 

vybočenie kolien), 

 závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 závažným ochorením kože horných končatín, 

 závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov 

vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými poruchami, 

 závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi a alergiami, 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V učebnom odbore  

2964 H  cukrár,  6444 H  čašník, servírka, 6445 H  kuchár uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky), 

 závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, 

vybočenie kolien), 

 závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy), 

 závažným ochorením kože horných končatín, 
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 závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov 

vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami, 

 závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi a alergiemi, 

 chronickými chorobami pečene. 

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

V učebnom odbore 6481 H skladový operátor uchádzač o štúdium nesmie trpieť: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 

motoriky),  

 prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, 

ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier),  

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),  

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a 

kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,  

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby),  

 prognosticky závažnými ochoreniami zraku, sluchu,  

 autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami. 

 

5.   Pri rovnakom bodovom zisku bude daná prednosť žiakom so zníženou pracovnou schopnosťou, v ďalšom 

s lepším hodnotením  TESTOVANIA 9. Ak nerozhodne toto kritérium, potom rozhodne prij. komisia. 

 

6. Po prerokovaní v prijímacej komisii môže riaditeľka školy urobiť výnimku vo zvlášť zreteľa hodných 

prípadoch (výkonní športovci, chovanci detských domovov, žiaci so zníženou prac. schopnosťou a pod.). 

 

7. Podmienkou definitívneho prijatia uchádzača na vzdelávanie je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.  

 

8.   Trieda sa otvorí pri minimálnom počte 17 žiakov a s počtom žiakov najviac 31 na triedu. Možno zriadiť 

spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov.  

 

9.    Súčasťou prihlášky žiaka v systéme duálneho vzdelávania je potvrdenie zamestnávateľa o odbornom  

      vzdelávaní a príprave. 

 

10.  Na základe výsledkov prijímacieho konania budú samostatne prijatí:  

a) uchádzači na štúdium v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie poskytuje  

     v systéme duálneho vzdelávania, 

b) ostatní uchádzači. 

 

11.  Súčasťou prihlášky žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí byť žiadosť 

o pokračovanie v individuálnej integrácii s príslušnou dokumentáciou integrovaného žiaka. 

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo pozvať takéhoto žiaka na ústny pohovor pred samotným 

rozhodnutím o prijatí.  

  Dodatočne predložené žiadosti o individuálnu integráciu (po vydaní rozhodnutia) nebude komisia ani 

riaditeľka školy akceptovať. 

 

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

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení 

predložených dokladov.  
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BODOVÉ HODNOTENIE 

pre všetky odbory pre absolventov ZŠ 

 
 

                                                          Priemerný prospech 

   priemer       body           priemer        body  
   1,00 - 1,20 20 2,51 – 2,60  10     

   1,21 - 1,40 19 2,61 – 2,70  9      

   1,41 - 1,60 18 2,71 – 2,80  8    

  1,61 - 1,80 17 2,81 – 2,90  7    

  1,81 – 2,00 16 2,91 – 3,00  6   

   2,01 - 2,10 15 3,01 – 3,20  5     

   2,11 - 2,20 14 3,21 – 3,40  4    

  2,21 - 2,30 13 3,41 – 3,60  3   

   2,31 – 2,40 12 3,61 – 3,80  2 

   2,41 – 2,50 11 3,81 – 4,00  1     

 

         Profilové predmety                 Účasť v predmetových olympiádach alebo v súťažiach 
 známka              body                                   1. - 3. miesto                                    body  
 výborný  5 regionálne alebo okresné kolo 5 

 chválitebný  4 krajské kolo  10 

 dobrý  3 celoštátne kolo 15 

 dostatočný  0  medzinárodné kolo 20 

 nedostatočný          -5 

 

TESTOVANIE 9 
(slovenský jazyk a literatúra, matematika) 

           100% - 90%    60 bodov 69,9% - 60% 45 bodov 39,9% - 30% 20 bodov 

 89,9% - 80%    55 bodov 59,9% - 50% 40 bodov 29,9% - 20% 10 bodov 

 79,9% - 70% 50 bodov 49,9% - 40% 30 bodov 19,9% - 10%   0 bodov 

 

Prijímacie skúšky 
 (slovenský jazyk a literatúra, matematika/cudzí jazyk) 

           100% - 90%    60 bodov 69,9% - 60% 45 bodov 39,9% - 30% 20 bodov 

 89,9% - 80%    55 bodov 59,9% - 50% 40 bodov 29,9% - 20% 10 bodov 

 79,9% - 70% 50 bodov 49,9% - 40% 30 bodov 19,9% - 10%   0 bodov 

 

Správanie 

(znížený stupeň zo správania) 
          stupeň   body 
           uspokojivé (2)           - 10 bodov 

           menej uspokojivé (3)  - 20 bodov 

           neuspokojivé (4)                    - 30 bodov 

 

 

 

Prerokované a schválené v Pedagogickej rade školy dňa 28. 01. 2019 

                                                                                            Mgr. Mária Hančinská, riaditeľka školy 

 

 

Prerokované  v Rade školy         26. 03. 2019 

 

                                          Ing. Katarína Vicenová, predsedkyňa Rady školy 


