
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov 

K R I T É R I Á 

pre úspešné vykonanie skúšok a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre prijímacie 

skúšky pre školský rok 2020/2021 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 po 

prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 4. mája 2020 a so súhlasom zriaďovateľa (odbor 

školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja) č. 03574/2020/OE-10 zo dňa 7. februára 

2020 určujem upravené kritériá na prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 

2020/2021. 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie  

 Do prvého ročníka vzdelávacích programov poskytovaných školou  môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie, t.j. ukončil 9 ročníkov základnej školy, 

resp.  v školskom roku 2019/2020 ukončí 9. ročník základnej školy alebo uchádzač, ktorý 

absolvoval 4. ročník osemročného vzdelávacieho programu a splnil podmienky 

prijímacieho konania.  

A. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v 1. termíne 21. 

mája 2020 (v 2. termíne 22. júna 2020) do 3 tried uvedených študijných odborov v počte 65 

žiakov: 

Číslo odboru Názov odboru Plán prijatia uchádzačov 

6323 K hotelová akadémia 17 

6325 M  ekonomické lýceum 20 

2950 M  poradenstvo vo výžive 10 

6444 K čašník, servírka (duálne vzdelávanie) 8 

6445 K kuchár (duálne vzdelávanie) 10 

B. Výsledky prijímacieho konania.  

Úspešnosť a poradie uchádzačov sa určí podľa bodov (max. 415 bodov): 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

1.1. Povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 

o Slovenský jazyk a literatúra (max. 90 bodov) 

o  Matematika (max. 90 bodov) 

1.2. Profilové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: . 



Profilové predmety školy: 

- študijný odbor 6323 K hotelová akadémia, 6325 M ekonomické lýceum:  

 1. cudzí jazyk (max. 54 bodov) 

 2. cudzí jazyk(max. 54 bodov) 

- študijný odbor 2950 M poradenstvo vo výžive:  

 chémia (max. 54 bodov) 

 biológia (max. 54 bodov) 

- študijný odbor 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár:  

 biológia (max. 54 bodov) 

 občianska náuka (max. 54 bodov) 

1.3. Doplnkové predmety: 

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

vzťahu: . 

Doplnkové predmety školy: 

- študijný odbor 6323 K hotelová akadémia:  

 biológia (max. 36 bodov) 

 občianska náuka (max. 36 bodov) 

- študijný odbor 6325 M ekonomické lýceum:  

 geografia (max. 36 bodov) 

 občianska náuka (max. 36 bodov) 

- študijný odbor 2950 M poradenstvo vo výžive:  

 1. cudzí jazyk (max. 36 bodov) 

 občianska náuka (max. 36 bodov) 

- študijný odbor 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár:  

 chémia (max. 36 bodov) 

 geografia (max. 36 bodov) 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo 

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

(max. 15 bodov). 

3. ĎALŠIE KRITÉRIA 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu max. 40 

bodov. 

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, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde (max. 10 bodov).  

- okresné kolo – 5 bodov (1.miesto–5b, 2.miesto-4b, 3.miesto-3b, 4.miesto-2b, 5.miesto-1b)  

- krajské kolo – 10 bodov (1.miesto–10b, 2.miesto-8b, 3.miesto-6b, 4.miesto-4b, 5.miesto-2b) 

  

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia (max 10 

bodov). 

- okresné kolo – 5 bodov (1.miesto–5b, 2.miesto-4b, 3.miesto-3b, 4.miesto-2b, 5.miesto-1b)  

- krajské kolo – 10 bodov (1.miesto–10b, 2.miesto-8b, 3.miesto-6b, 4.miesto-4b, 5.miesto-2b) 

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia 

(max. 20 bodov). 

- národné kolo – 10 bodov (1.miesto–10b, 2.miesto-8b, 3.miesto-6b,4.miesto-4b, 5.miesto-2b) 

- medzinárodné kolo – 20 bodov (účasť, umiestnenie) 

 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

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 profilových predmetov školy. 

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

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

C. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v 1. termíne 21. 

mája 2020 (v 2. termíne 22. júna 2020) do 1 triedy uvedených učebných odborov v počte 17 

žiakov: 

Číslo odboru Názov odboru Plán prijatia uchádzačov 

6444 H čašník, servírka (duálne vzdelávanie)  9 

6445 H kuchár (duálne vzdelávanie) 8 

1. Poradie žiakov učebných odborov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu 

bodov (max. 50 bodov) získaných: 

a) z prospechu na ZŠ v 6. – 8. ročníku v II. polroku a 9. ročníku v I. polroku zo všetkých 

povinne klasifikovaných predmetov – max. 40 bodov, 

b) z umiestnenia na 1. – 3. mieste na olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia 

s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza- max. 10 bodov, k prihláške je 

potrebné doložiť fotokópiu diplomu alebo výsledkovej listiny súťaže. 

2.  V prípade rovnosti bodov o umiestnení v jednotlivých učebných odboroch rozhodne 

riaditeľka školy na základe týchto ukazovateľov  v uvedenom poradí: 



a) lepší priemer známok získaných zo Základnej školy, 

b) lepšia známka z vyučovacieho jazyka v 9. ročníku základnej školy, 

c) prednosť žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

D. Oznamovacia povinnosť (prvý termín) 

1. Riaditeľka školy do 29. mája 2020: 

a) rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, 

b) zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy www.habj.edupage.org alebo 

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

c) doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy 

(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo 

poštou. 

2. Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest 

na webovom sídle školy www.habj.edupage.org alebo na výveske školy. 

3. Riaditeľka 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. 

4. Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom 

sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

5. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole. 

E. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)  

1. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní 

rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka 

školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie uvedené  v prílohe 

č. 1. 

3. Riaditeľka školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 

a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 

nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený 

počet miest. 

4. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní 

so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom 

určí strednú školu pre 

a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal 

prihlášku na vzdelávanie, 

b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na 

vzdelávanie v žiadnej strednej škole. 

http://www.habj.edupage.org/
http://www.habj.edupage.org/


F. Spoločné ustanovenia  

1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého 

uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 

odbor výchovy a vzdelávania v termíne  do 19. júna 2020. 

3. Osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania bude 

doručený uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 21. mája 2020. 

Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli mailový kontakt a telefónne 

číslo.   

4. Uchádzač bude prijatý na štúdium, ak sa po zoradení podľa dosiahnutých výsledkov 

umiestni v počte rovnajúcemu sa počtu voľných miest v príslušnom študijnom a učebnom 

odbore. 

5. Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané 

podľa § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente – elektronicky. V prípade objektívnych 

technických dôvodov orgán verejnej moci bude môcť využiť ustanovenie § 17 ods. 4 

zákona o e-Governmente, ktoré umožňuje konkrétny úkon vykonať aj listinne (v čase 

mimoriadnej situácie e-mailom), ak ho objektívne z technických dôvodov nie je možné 

vykonať elektronicky a zároveň by boli ohrozené lehoty, v ktorých orgán má povinnosť 

úkon vykonať.  

6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 4. júna 2020 

doručí škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o 

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

ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. 

Ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača záväzne potvrdí 

nastúpenie na štúdium, nie je možné ho už zmeniť/zrušiť! 

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

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu (skola@habj.sk) alebo poštou na adresu strednej školy 

(Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov). Rozhodujúci 

je dátum doručenia. 

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

k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných 

právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak. 

 Kritériá k prijímaciemu konaniu boli prerokované a schválené v pedagogickej rade 

školy dňa 4. mája 2020.  

 

Bardejov  4. mája 2020  
 
 

    Ing. Helena Ferková 

                    riaditeľka školy 

mailto:skola@habj.sk


Príloha č. 1: 

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Hotelová akadémia Jána Andraščíka  

Pod Vinbargom 3 

085 01 Bardejov  

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium 

v odbore ................................................................................................* 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole.* 

 

S pozdravom  

 

       ................................................. 

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

 

* nehodiace sa preškrtnite 


