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ODBOR ŠKOLSTVA A ŠPORTU 

 

 ●     Vážená pani ● 

  Mgr. Alena Chupáčová  
Stredná odborná škola podnikania 

Sasinkova 45, Žilina 

 ●   ● 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Žilina 
26.05.2017 05333/2017/OŠaŠ-18 

 

Mgr. Pavlína Vráblová  

 

11. 10. 2017 

Vec 

Určenie počtu tried a žiakov v členení podľa jednotlivých študijných a učebných odborov                 

pre prijímanie žiakov v stredných školách pre školský rok 2018/2019 
 

Vážená pani riaditeľka, 
 

     v zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 31 ods. 2 zákona  

č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja  

č. 48/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné 

odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení  

na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie 

konanie pre školský rok 2018/2019 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej 

územnej pôsobnosti Žilinský samosprávny kraj  
 

určuje 
 

Strednej odbornej škole podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina pre školský rok 2018/2019 
 

3 triedy prvého ročníka 

 

v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory: 

p. č. študijný/učebný odbor kód odboru dĺžka štúdia počet tried počet žiakov 

1. mäsiar, lahôdkar  2955 H 3 roky 

1 20 
2. cukrár  2964 H 3 roky 

3. predavač 6460 H 3 roky 

4. aranžér  6451 H 3 roky 

6. pracovník marketingu 6405 K 4 roky 1 24 

7.  obchodný pracovník 6442 K 4 roky 1 26 

spolu 3 70 

 

     S pozdravom    

          Ing. Juraj Blanár 

                          predseda 
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