Predbežné kritériá pre šk. rok 2023/2024.
Pri prijímaní žiakov na denné štúdium v stredných školách postupujú riaditelia škôl v súlade
s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. Plánujeme otvoriť štúdium v odboroch
1.) Študijné odbory ( maturitné vysvedčenie)
p. č.
1.

Študijný odbor
pracovník marketingu

Kód odboru
6405 K

Dĺžka štúdia Počet tried
4 roky

Počet žiakov

2.) Študijné odbory ( maturitné vysvedčenie + výučný list) – duálne vzdelávanie
p. č.
1.

Študijný odbor
Obchodný pracovník

Kód odboru
6442 K

Dĺžka štúdia Počet tried
4 roky

Počet žiakov

Počet
žiakov

3.) Učebné odbory ( výučný list )
p. č.

Učebný odbor

Kód odboru

Dĺžka štúdia Počet tried

2.
3.

cukrár
aranžér

2964 H
6451 H

3 roky
3 roky

4.) Učebné odbory (výučný list ) – duálne vzdelávanie
p. č.

Učebný odbor

Kód odboru

Dĺžka štúdia Počet tried

1.

mäsiar, lahôdkar

2955 H

3 roky

Počet
žiakov

B. Prijímacie konanie
3 - ročné učebné odbory
1.)
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. v znení § 65 ods.4. riaditeľ strednej odbornej
školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade určiť kritériá na prijatie uchádzača bez
prijímacej skúšky alebo jej časti pre uchádzačov do prvého ročníka vzdelávacieho
programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho
programu stredného odborného vzdelávania .
Z uvedeného vyplýva, že:
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- uchádzači do prvého ročníka 3 - ročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacej
skúšky, po posúdení študijných výsledkov a zdravotnej spôsobilosti pre daný odbor .
Budú zoradení do poradia podľa priemeru známok z predmetov, ktoré budú hodnotené
v 9. ročníku šk. roka 2022/2023- 1. polrok známkou, nie slovne : SJL,MAT, ANJ, resp.
iný cudzí jazyk.
Pri rovnakom priemere známok sa berie do úvahy :
a) známky z predmetov SJL, MAT, ANJ, resp. iný cudzí jazyk, v 8.,7. roč. – výročné
vysvedčenie
4 – ročné študijné odbory
2.)
V zmysle § 65 ods. 5 riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez
prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní
dosiahol úspešnosť najmenej
b) 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého
ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu budú
konať písomnú prijímaciu skúšku zo:
a) slovenského jazyka a literatúry
b) matematiky
Rozsah PS: učivo podľa ŠVP základnej školy
Do celkového počtu bodov ( max. 36 bodov )
sa započítava :
a) PS - slovenský jazyk a literatúra – max. 10 bodov
b) PS - matematika – max. 10 bodov
c) prospech z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk – ANJ a NEJ 9.ročníka - 1.
polrok šk. roka 2022/2023 ( okrem výchov )
max . 16 bodov
Pri rovnakom súčte bodov sa berie do úvahy :
a)výsledky PS
b)súčet bodov za známky z 9. ročníka – 1. polrok šk. roka 2022/2023, resp. v 8.,7. roč. –
výročné vysvedčenie
Tabuľka : Bodové hodnotenie za známky v 9.ročníku za SJL, MAT, ANJ, NEJ
Známka
v 9.roč.
1
2
3
4
5

Počet bodov
4
3
2
1
0

Žiak nevyhovel na PS, ak :
a) zo slovenského jazyka a literatúry dosiahne 0 bodov
b) z matematiky dosiahne 0 bodov
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3.) V zmysle § 65 ods. 5 riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez
prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní
dosiahol úspešnosť najmenej podľa písmena:
b) 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého
ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník – systém duálneho
vzdelávania budú konať písomnú prijímaciu skúšku zo:
a)slovenského jazyka a literatúry
b)matematiky
Rozsah PS: učivo podľa ŠVP základnej školy
Do celkového počtu bodov ( max. 32 bodov )
sa započítava :
a)PS - slovenský jazyk a literatúra – max. 10 bodov
b)PS - matematika – max. 10 bodov
c)prospech z predmetov SJL, MAT a cudzí jazyk – ANJ 9. ročníka - 1. polrok šk.
roka 2022/2023 ( okrem výchov )
max . 12 bodov
Tabuľka : Bodové hodnotenie za známky v 9.ročníku za SJL, MAT, ANJ,
Známka
v 9.roč.
1
2
3
4
5

Počet bodov
4
3
2
1
0

Pri rovnakom súčte bodov sa berie do úvahy :
a) výsledky PS
b) súčet bodov za známky z 9. ročníka – 1. polrok šk. roka 2022/2023, resp. v 8.,7. roč.
– výročné vysvedčenie
Žiak nevyhovel na PS, ak :
a) zo slovenského jazyka a literatúry dosiahne 0 bodov
b) z matematiky dosiahne 0 bodov
Prijímacie konanie – Systém duálneho vzdelávania ( SDV )- prerokovaný so
zamestnávateľmi :
1.) Billa s.r.o. Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, Slovensko
2.) dm drogerie markt, s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava 35, Slovensko
3.) Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41 / A - 831 04 Bratislava 3,SLOVAKIA
4.) Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,
5.) DEICHMANN- OBUV SK s.r.o, ulica Logistického parku 1, Dunajská Streda 929 01
6.) NAY a. s., Tuhovská 15 | 830 06 Bratislava

7.) METRO, Cash&Carry s.r.o., Senecká cesta1881,90028 Ivanka pri Dunaji
8.) TESCO STORES, SR a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava
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9.) KINEKUS, Rosinská cesta, Žilina
10.)JINEX, Martina Rázusa 15, Žilina
4.) V zmysle § 67 ods. 3 citovaného zákona riaditeľ strednej školy prednostne prijme
uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú
kritériám prijímacieho konania.
5.) Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je , že uchádzač nie je žiakom inej strednej
školy.
6.)
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne
podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu a spĺňajú predpoklady prijatia na vzdelávanie
7.) V zmysle § 66 ods. 8
Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom
týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný
zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov,
ktorých prijíma do prvého ročníka.
11.) Zákonný zástupca žiaka, ktorý bude mať tlačivo „súhlas od zamestnávateľa“
v systéme duálneho vzdelávania, toto tlačivo priloží k potvrdeniu o nastúpení žiaka na
štúdium.
12.) V zmysle § 65 ods. 8
Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7
dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
Riaditeľ strednej odbornej školy prijíma samostatne
a) uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore,
v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania
a strana 58 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 245/2008 Z. z.
b) ostatných uchádzačov.

V Žiline :..................

Mgr. Alena Chupáčová
riaditeľka školy
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