
 

2/2020/SOŠNOHA- 46 

 

KRITÉRIÁ 
pre prijímanie žiakov základných škôl  

do 1. ročníka Strednej odbornej školy podnikania a služieb,  

Hattalova 968/33, 029 01  Námestovo 

pre školský rok 2020/2021 
 

 

 

V zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ 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, vydáva riaditeľka školy tieto kritériá: 

 

POČTY ŽIAKOV A POČTY TRIED JEDNOTLIVÝCH ODBOROV 
 

4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY 

P. 

č. 
Študijný odbor 

Kód 

odboru 

Stupeň 

vzdelania 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

1. 

 

manažment regionálneho 

cestovného ruchu 

 

6324 M ISCED 3A 4 roky 1 18 

2. 

obchodné a informačné služby –  

medzinárodné obchodné vzťahy 

Zameranie: 

 správca počítačovej siete  

 medzinárodné obchodné vzťahy 

6329 M 01 ISCED 3A 4 roky 1 30 

3. 
 

kozmetik 

 

6446 K ISCED 3A 4 roky 1  18 

 

 

 

3-ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR 

P. 

č. 
Učebný odbor 

Kód 

odboru 

Stupeň 

vzdelania 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

1. 
 

kaderník 

 

6456 H ISCED 3C 3 roky 1 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA 4-ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY  

A  3-ROČNÝ UČEBNÝ ODBOR 
 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech v ZŠ budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 

z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný takto: 

 

1.1 Povinné predmety:  

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

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

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

 

1.2 Profilové predmety: 

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

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

Profilové predmety pre jednotlivé študijné odbory a učebný odbor: 

6329 M 01 Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

 Prvý cudzí jazyk   

 Matematika 

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 Prvý cudzí jazyk   

 Matematika 

 

6446 K kozmetik  

 Prvý cudzí jazyk 

 Biológia 

 

6456 H kaderník  

 Prvý cudzí jazyk  

 

1.3 Doplnkové predmety: 

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

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

Doplnkové predmety pre jednotlivé študijné odbory a učebný odbor: 

6329 M 01 Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

 Prvý cudzí jazyk 

 

 

 

 



 

 

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 Geografia 
 

6446 K kozmetik  

 Biológia 

 

6456 H kaderník 

 Biológia 

 

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 KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 

bodov. 
 

3.1 Predmetová olympiáda – 20 bodov 

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

technickej olympiáde a Pytagoriáde. 

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť – 20 bodov 

Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 

3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v športových súťažiach. 

 

3.3 Umelecký výkon – 20 bodov 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 

3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v umeleckých súťažiach. 

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia – 20 bodov 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

zúčastnil, prípadne umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v celoslovenskej alebo medzinárodnej  

súťaži v 8. ročníku alebo 9. ročníku. 

 

  3.5 Ostatné súťaže, ktoré nie sú uvedené v bodoch 3.1 až 3.4 – 20 bodov 

Ostatné súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 

3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku. 

 

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ TIETO KRITÉRIÁ 

 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 

 

 

 



 

 

 

 získal väčší počet bodov za bod č. 3 – ďalšie kritéria 

 dosiahol väčší počet bodov z profilových predmetov školy 

 

5. V PRÍPADE, ŽE UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM NEABSOLVOVAL ZÁKLADNÉ 

VZDELANIE NA SLOVENSKU, BUDÚ UPLATNENÉ TIETO KRITÉRIÁ 

 zohľadňujú sa študijné výsledky príbuzných predmetov na vysvedčení, ktoré vydala škola, 

ktorú žiak navštevoval.   

 

6. VSTUPNÉ ÚDAJE 

 vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu  

 vysvedčenie žiaka (v prípade, že prihlášku na strednú školu posiela uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého žiaka poštou na adresu strednej školy) 

 diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon 

 žiadosť zákonného zástupcu maloletého žiaka a správa  zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie (v prípade, že žiak je žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 

 

 

 

 

  

  

Námestovo 5. máj 2020                                                        Ing. Erika Šušková, v. r.   

                                riaditeľka školy                            


