
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb 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 2021/2022 

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/10124:1 - A1810 o termínoch a organizácii 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2020/2021. po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 23. februára 2021, po vyjadrení 

rady školy dňa 23. februára 2021 a v súlade s § 31 zákona NRSR č. 61/2015 o odbornom 

vzdelávaní a príprave určujem kritériá na prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 

2021/2022. 

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 2020/2021 ukončí 9. ročník základnej školy alebo uchádzač, ktorý 

absolvoval 4. ročník osemročného vzdelávacieho programu a splnil podmienky 

prijímacieho konania.  

A. Termín prijímacej skúšky: prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

sa uskutoční v I. kole 3. mája 2021 (prvý termín) a 10. mája 2021 (druhý termín)  /v II. kole 

22. júna 2021/ na základe prijímacej skúšky do 3 tried uvedených študijných odborov 

v počte 70 žiakov: 

Číslo odboru Názov študijného odboru Plán prijatia uchádzačov 

6323 K hotelová akadémia 22 

6325 M  ekonomické lýceum 20 

2950 M  poradenstvo vo výžive 10 

6444 K čašník, servírka (duálne vzdelávanie) 8 

6445 K kuchár (duálne vzdelávanie) 10 

1. Forma prijímacej skúšky: test zo slovenského jazyka a literatúry (60 min.) – všetky 

študijné odbory, test z cudzieho jazyka (60 min.) – študijný odbor hotelová akadémia, test 

z matematiky (60 min.) – študijný odbor ekonomické lýceum, kuchár, čašník, servírka, test 

z chémie (60 min.) – študijný odbor poradenstvo vo výžive.   

2. Obsah a rozsah prijímacej skúšky: podľa vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu v základnej škole. 

3. Poradie žiakov študijných odborov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu 

bodov (max. 130 bodov) získaných: 

a) z prijímacej skúšky profilového predmetu slovenský jazyk – max. 30 bodov, 

b) z prijímacej skúšky profilového predmetu matematika – max. 30 bodov v študijnom 

odbore ekonomické lýceum, čašník, servírka, kuchár, cudzí jazyk (anglický, nemecký, 

ruský) – max. 30 bodov v študijnom odbore hotelová akadémia, chémia – max. 30 

bodov v študijnom odbore poradenstvo vo výžive,   

c) 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, 



d) z umiestnenia na 1. – 5. mieste na olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia 

s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza - max. 30 bodov, k prihláške je 

potrebné doložiť fotokópiu diplomu alebo výsledkovej listiny súťaže, 

e) za znížené známky zo správania sa odpočíta v 8. ročníku (II. polrok) základnej školy - 

10 bodov, 9. ročníku (I. polrok) základnej školy - 10 bodov, spolu najviac 20 bodov.  

4.  V prípade rovnosti bodov o umiestnení v jednotlivých študijných odboroch rozhodne 

riaditeľka školy na základe týchto ukazovateľov  v uvedenom poradí: 

a) vyššia úspešnosť z prijímacej skúšky z profilových predmetov,  

b) lepší priemer známok získaných zo Základnej školy, 

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

d) prednosť žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou. 

 

B. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v I. kole 3. mája 

2021 (prvý termín) a 10. mája 2021 (druhý termín) /v II. kole 22. júna 2021/ do 1 triedy 

uvedených učebných odborov v počte 24 žiakov: 

Číslo odboru Názov učebného odboru Plán prijatia uchádzačov 

2964 H  cukrár (duálne vzdelávanie) 8 

6444 H čašník, servírka (duálne vzdelávanie)  8 

6445 H kuchár (duálne vzdelávanie) 8 

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

bodov (max. 70 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. – 5. mieste na olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia 

s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza - max. 30 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. 

 

C. Spoločné ustanovenia  

1. 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. 

2. Podľa § 67 ods. 2 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prihliada na 

zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania 

vzhľadom na náročnosť prípravy špecifikované v platných štátnych a školských vzdelávacích 

programoch pre príslušný odbor. 

3. Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť škole do 16. apríla 2021. Oznámenie 

o prijímacom konaní, osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho 

konania a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní, budú doručené uchádzačovi, resp. jeho 



zákonnému zástupcovi najneskôr do 23. apríla 2021. Prosíme zákonných zástupcov, aby do 

prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo a e-mailový kontakt.   

4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude 

hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

5. Riaditeľka školy do 20. mája 2021: 

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

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

výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

c) doručí zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí cez 

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

tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky. 

 

6. 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, ak ho objektívne z 

technických dôvodov nie je možné vykonať elektronicky a zároveň by boli ohrozené lehoty, v 

ktorých orgán má povinnosť úkon vykonať.  

 

7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez 

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

prostredníctvom emailu (skola@sosehs.sk), poštou na adresu školy (Stredná odborná škola 

ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov)  

alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia. Vzor 

potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je 

uvedený v prílohe č. 1. 

 

8. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr do 4. júna 

2021 rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet 

miest. 

  

 Kritériá k prijímaciemu konaniu boli prerokované a schválené v pedagogickej rade 

školy dňa 23. februára 2021.  

 

 

 

 

 

Bardejov  23. februára 2021  
 
 

    Ing. Helena Ferková 

                    riaditeľka školy 

 

 

http://www.sosehs.edupage.org/


Príloha č. 1: 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

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

                                                                                                              Stredná odborná škola ekonomiky,  

hotelierstva a služieb Jána Andraščíka  

                                                                              Pod Vinbargom 3 

                                                                            085 01 Bardejov  

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

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 

v študijnom/učebnom 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 


