
K r i t é r i a 

pre prijatie uchádzačov na nadstavbové 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  

nadstavbového štúdia pre školský rok 2020/2021 nasledovne:  

Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka::  

Kód Študijný odbor  Dĺžka 

štúdia. 

 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Forma 

štúdia 

6421  L  spoločné stravovanie 2 roky 0,5 15 denná 

6403  L podnikanie v remeslách a službách 2 roky        0,5 15   denná 

6421  L  spoločné stravovanie 2 roky 0,5 15 externá 

6403  L podnikanie v remeslách a službách 2 roky         0,5 15 externá 

                           SPOLU: X 2      60 X 

 

Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási do 

31. mája 2020. 

Podľa § 69 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú na SOŠOaS 

v Piešťanoch pre školský rok 2020/2021 prijímaní žiaci z príslušných učebných odboroch bez  

prijímacej skúšky až do naplnenia stanoveného počtu žiakov.  Podmienkou prijatia je 

úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore a zdravotná 

spôsobilosť žiaka , ktorú potvrdí na prihláške obvodný lekár. 

V prípade, že v niektorých študijných odboroch, prípadne v niektorej z foriem  štúdia bude 

záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude škola postupovať podľa 

nasledovných kritérií:   

 

 

 

 



1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na strednej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie z 2. ročníka a z polročnej klasifikácie z 3. ročníka  

(prípadne podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 3. ročníka a z polročnej 

klasifikácie zo 4. ročníka u 4- ročných učebných odborov) strednej  školy  okrem 

známky 5 - nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety: 

- slovenský jazyk a literatúra 

- anglický jazyk/nemecký jazyk 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

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

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 1., 2., a 3. ročníku (resp. 2., 3., 4. ) stupeň 1- výborný zo 

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

školský rok. 

3. VLASTNÉ KRITÉRIUM ŠKOLY 

Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka na pracovisku zamestnávateľa, 

s ktorým ma škola uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania, 

resp. s ktorým pripravuje pre školský rok 2020/2021 uzatvoriť predmetnú zmluvu. 

Uvedené potvrdenie žiak pripojí k prihláške na štúdium na strednej škole, prípadne 

ho doručí na SOŠ OaS Piešťany do 31.mája 2020. 

Bodové hodnotenie za vlastné kritérium: 30 bodov. 

4. 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, 

c) dosiahol väčší počet z povinného  predmetu školy. 

 

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

žiaka,  potvrdenie od zamestnávateľa. 

 

Všeobecné ustanovenia :  

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

vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi  inú školu. 

2. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom 

odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške). 



3. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať 

s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna 

integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa 

posudzuje tak, ako ostatní žiaci. 

4. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr  

do 15. 06. 2020 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou.  

 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy sa môže uchádzač  odvolať v lehote do 5 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia. 

6. Prijatý  uchádzač na štúdium je povinný  doručiť škole do 30.06.2020 potvrdenie 

o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré 

mu bude zaslané spolu  s rozhodnutím. 

7. Záväzné  potvrdenie o nastúpení žiaka alebo o nenastúpení žiaka na štúdium  doručí 

uchádzač škole odoslaním naskenovaného tlačiva s podpisom žiaka prostredníctvom 

mailu na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je 

dátum doručenia škole. 

8. Uchádzač prijatý na školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú 

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 30. júna. 2020 (potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti žiaka, ak nebolo potvrdené na prihláške na štúdium, žiadosť o integráciu). 

 

9. V prípade, že  uchádzač neuviedol  v prihláške na štúdium na strednú školu strednú 

školu  mailovú adresu a telefónne číslo,  oznámi tieto údaje SOŠ OaS Piešťany do 31. 

mája 2020 na adresu: zssmojmir@zupa-tt.sk.   

 

10. Prijatí uchádzači na štúdium sa musia na začiatku školského roka 2020/2021 

preukázať výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške. 

11. 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  
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