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PODMIENKY  

PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA  

UČEBNÉHO  ODBORU 

6488 H pracovník v gastronómii, pracovníčka v gastronómii,  

6461 H asistent predaja, asistentka predaja 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025  

  
Riaditeľka  školy, EDUID 100007145, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov podľa § 16 ods. 3 písm. b) a 

podľa § 155 ods. 5 a 9 školského zákona do prvého ročníka učebných odborov pre školský rok 

2024/2025 takto:  

  

1. Prijímacia skúška 

 

V súlade s platnou legislatívou bude stredná odborná škola prijímať žiakov do prvých ročníkov 

učebných odborov bez prijímacej skúšky. 

 

Prijímacieho konania   sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý si v zákonom stanovenom termíne 

podal riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. 

 

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní 

pred termínom konania prijímacích skúšok. 

  

2. Ďalšie časti prijímacieho konania 

 

a/ Bodové hodnotenie prospechu zo ZŠ:  

Uchádzači budú hodnotení za priemerný prospech zo základnej školy podľa koncoročného 

vysvedčenia zo 7.  a  8. ročníka a  polročného vysvedčenia z  9. ročníka za každé vysvedčenie 

osobitne. Do hodnotenia sa budú počítať známky za povinné predmety bez známok zo správania, 

občianskej náuky a výchov.  

Ak má žiak na vysvedčení v predmete, ktorý sa započítava do priemeru známok, uvedené 

„absolvoval“ alebo „aktívne absolvoval“,  toto hodnotenie sa nahradí hodnotením z daného 

predmetu z najbližšieho roka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. V prípade slovného 

hodnotenia, ak je uvedené aj celkové hodnotenie známkou, berie škola do úvahy známku. Ak nie 

je možné objektívne previesť slovné hodnotenie na známku, použije sa postup ako pri 

„absolvoval“ alebo „aktívne absolvoval. 
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Bodovanie:  

Priemerný prospech   Počet bodov Priemerný prospech   Počet bodov 

1,00-1,15 20 2,60-2,75 10 

1,16-1,31 19 2,76-2,91 9 

1,32-1,47 18 2,92-3,07 8 

1,48-1,63 17 3,08-3,23 7 

1,64-1,79 16 3,24-3,39 6 

1,80-1,95 15 3,40-3,55 5 

1,96-2,11 14 3,56-3,71 4 

2,12-2,27 13 3,72-3,87 3 

2,28-2,43 12 3,88-4,03 2 

2,44-2,59 11 4,04-4,19 1 

 

Maximálny počet bodov za  hodnotenie prospechu zo ZŠ je 60 bodov. 

 

b/ Bodové hodnotenie súťaží a olympiád:  

Uchádzač, ktorý sa na súťaži alebo olympiáde  umiestnil na jednom z prvých troch miest bude 

hodnotený nasledovne:  

 

- v celoštátnom kole max10 bodmi,  

- v krajskom kole max 5 bodmi,  

- v okresnom kole max 3 bodmi.  

 

Hodnotí sa len najvyššie umiestnenie v danej súťaži. Kópie diplomov je potrebné priložiť k 

prihláške. 

 

 Celoštátne kolo Krajské kolo Okresné kolo 

1.miesto 10 5 3 

2.miesto 8 4 2 

3.miesto 6 3 1 

 

Maximálny počet bodov za  hodnotenie súťaží a olympiád je 10 bodov. 

 

Celkové hodnotenie pre prijatie uchádzača bude súčtom bodového hodnotenia prospechu zo 

základnej školy a bodového hodnotenia súťaží a olympiád. 

 

 

Maximálny počet bodov celkového hodnotenia  prijímacieho konania je 70. 

Minimálny počet na splnenie podmienok prijímacieho konania je  stanovený na hodnotu 2.  
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3.  Ostatné podmienky prijímacieho konania 

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na výveske školy 

(na vchodových dverách školy) a na webovom sídle školy (www.sosca.edupage.org) 

v stanovenom termíne. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným 

kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, 

či uchádzač spĺňa alebo nespĺňa podmienky prijímacieho konania.  

 

V prípade, že viacerí uchádzači v prijímacom konaní dosiahnu rovnaký počet bodov a umiestnia 

sa na rovnakom mieste, bude prednostne prijatý uchádzač (v nasledovnom poradí), ktorý 

1. má v zmysle § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmenenú pracovnú schopnosť alebo 

2. má lepší priemerný prospech zo slovenského jazyka a literatúry v sledovaných ročníkoch 

alebo  

3. má lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry na polročnom vysvedčení z 9. ročníka 

alebo 

4. má lepší priemerný prospech z matematiky v sledovaných ročníkoch. 

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v  súlade so štátnym vzdelávacím programom a zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

Poznámka: Učebné odbory nie sú vhodné pre žiakov s mentálnym postihnutím, so závažným 

zrakovým,  sluchovým  postihnutím a so vážnymi poruchami pohybového ústrojenstva. 

 

Potvrdenia a prílohy  

1. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako občan so zmenenou pracovnou 

schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom. Zdravotný stav nesmie byť 

v rozpore s vyššie uvedenými požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť.   

 

2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára 

so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor 

vzdelávania. 

 

3. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na 

vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie 

nie staršiu ako dva roky. 
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4. Záverečné ustanovenia  

 

1. Na základe celkového hodnotenia prijímacieho konania riaditeľka  školy odošle najneskôr do 

stanoveného termínu rozhodnutie o neprijatí žiaka na štúdium uchádzačovi alebo zákonnému 

zástupcovi neplnoletého uchádzača, ktorý je uvedený v prihláške.  

 

2.  Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača je povinný doručiť strednej škole potvrdenie o nastúpení 

alebo nenastúpení na štúdium najneskôr  do stanoveného termínu. V prípade potvrdenia 

o nastúpení ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania, ktoré boli uvedené v prihláške, 

strácajú platnosť. Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca rozhodnutie 

o prijatí platnosť. 

 

3. Ak prijatý uchádzač písomne nepotvrdí prijatie v určenom termíne, jeho rozhodnutie o prijatí 

sa stáva neplatným.  

 

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

neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ktoré je 

potrebné adresovať k rukám riaditeľky Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 17. 

novembra 2579, 022 01 Čadca.  

 

5. V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z, riaditeľka školy po prerokovaní 

v pedagogickej rade rozhodne o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnený 

počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie bude 

zverejnené na webovej stránke školy (www.sosca.edupage.org) do stanoveného termínu. 

Podmienky prijímacieho konania sú rovnaké pre prvé  aj druhé kolo prijímacieho konania, 

doplnené o aktuálne termíny.  

  

    

Podmienky prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej  rade 23. 11. 2022.       

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ľudmila Verčimáková  

                   riaditeľka školy 

 

http://www.sosca.edupage.org/

