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K r i t é r i a 

pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na Strednej odbornej škole obchodu 

a služieb, Mojmírova 99/28 pre školský rok 2020/2021 

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany v zmysle zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle 

Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 

školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020  a po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy stanovuje kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na denné 

štúdium pre školský rok 2020/2021 nasledovne:  

 

Počet žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka: 

 

Kód Študijný odbor Počet žiakov   Z toho  

duálne vzdelávanie 

6425 K kaderník - vizážista 

 

9 2 

6444 K čašník servírka 

 

12 6 

6445 K 

  

kuchár 13 6 

6446 K 

 

kozmetik 9 2 

Kód Učebný odbor Počet žiakov 

spolu 

Z toho  

duálne vzdelávanie  

2964 H cukrár  

 

9 2 

6444 H čašník servírka 

 

7 3 

6445 H kuchár 

 

12 6 

6462 H  

 

barbier  9 3 

 Spolu za školu: 80 30 

 

 

Prijímacie skúšky sa do jednotlivých študijných a učebných odborov nekonajú. Žiaci sú prijímaní na 

základe kritérií prijímacieho konania, ktoré zohľadňujú študijné výsledky zo základnej školy, 

predmetové olympiády a vstup do systému duálneho vzdelávania. Žiaci budú prijímaní v poradí 

s najvyšším počtom bodov podľa kritérií maximálne do počtu žiakov, ktorých môžeme do 1. ročníka 

prijať.  
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1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka 

základnej školy  okrem známky 5 - nedostatočný nasledovne: 

 

1.1. Dva povinné predmety: 

- slovenský jazyk a literatúra 

- matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu : počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka 

 

1.2. Profilové predmety: 

Študijné odbory: 

- Anglický jazyk alebo 1. cudzí jazyk 

Učebné odbory:  

- chémia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu : počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka 

 

 

1.3. Doplnkové predmety:  

Študijné odbory: 6444 K čašník servírka a 6445 K kuchár: 

- chémia 

Študijné odbory: 6425 K kaderník - vizážista a 6446 K kozmetik: 

- Prírodoveda, Biológia 

Učebné odbory: 2964 H cukrár, 6444 H čašník servírka a 6445 K kuchár: 

- Vlastiveda, Geografia 

Učebný odbor 6462 H barbier: 

- Prírodoveda, Biológia 

                              Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne         

                              podľa nasledujúceho vzťahu : počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka 

 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7., a 6. ročníku stupeň 1- výborný zo všetkých predmetov, 

do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIA 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 

{0;100}. 

3.1. Predmetová olympiáda: 

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. 

ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, 



Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 

 

3 

 

RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej 

olympiáde a Pytagoriáde. 

Bodové ohodnotenie za jednotlivé miesta: 

1. miesto -  25 bodov 

2. miesto -  20 bodov 

3. miesto -  15 bodov 

4. miesto -  10 bodov 

5. miesto -  5 bodov 

 

4. VLASTNÉ KRITÉRIUM ŠKOLY 

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania vydané zamestnávateľom s ktorým ma škola uzatvorenú zmluvu 

o duálnom vzdelávaní, resp. s ktorým pripravuje pre školský rok 2020/2021 

uzatvoriť predmetnú zmluvu. Uvedené potvrdenie zákonný zástupca pripojí 

k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne ho doručí na SOŠ OaS Piešťany 

alebo zašle mailom na adresu : zssmojmir@zupa-tt.sk do 19. mája 2020. 

Bodové hodnotenie za vlastné kritérium: 50 bodov. 

  

5. 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 Ďalšie kritéria,  

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

             

 Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon, 

potvrdenie od zamestnávateľa. 

 

Podmienky prijatia uchádzačov do študijných odborov  

v systéme duálneho vzdelávania     
 

a) Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

uchádzač do študijného alebo učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom 

vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Podľa §17 ods. 2) Zákona č. 

61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické 

vyučovanie a s ktorým má SOŠ OaS Piešťany uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, resp. 

s ktorým pripravuje škola podpísať zmluvu o duálnom vzdelávaní od šk. roku 2020/2021.  

 

b) Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium 

s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom 

konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho 

vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov.  
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Všeobecné ustanovenia :  
 

1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 

výsledkov prijímacieho konania. Rozhodnutie sa bude posielať cez informačný systém 

základnej školy  (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou.  

2. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 

školy ako aj na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

3. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí škole potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na príslušný 

študijný alebo učebný odbor.  

4. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia t.j. od prevzatia 

mailovej komunikácie, ktorou mu bolo zaslané naskenované rozhodnutie. 

5. Riaditeľ školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim 

uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali 

odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.  

6. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odborov 

nenaplnia v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania. Riaditeľka školy 

rozhodne o uskutočnení 2.kola prijímacieho konania najneskôr do 15.júna 2020. 

7. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné 

miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.  

8. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje 

právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu. 

9. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca uchádzača predloží 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor najneskôr do 25. augusta 

2020. Zároveň zašle žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie 

z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole.  

10. Uchádzač prijatý na školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na 

vzdelávanie, najneskôr do 25. augusta 2020 (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak 

nebolo potvrdené na prihláške na štúdium). 

11. V prípade, že zákonný zástupca uchádzača neuviedol  v prihláške na štúdium na strednú školu 

strednú školu  mailovú adresu a telefónne číslo na zákonného zástupcu uchádzača, zákonný 

zástupca uchádzača oznámi tieto údaje SOŠOaS Piešťany do 19. mája 2020 na adresu: 

zssmojmir@zupa-tt.sk.   

12. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠOaS v Piešťanoch boli prerokované a schválené na 

pedagogickej rade dňa 6. 05. 2020 per rollam. 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 6. 05. 2020 

      Ing. Anna Zálešáková  

          riaditeľka školy   

mailto:zssmojmir@zupa-tt.sk

