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KRITÉRIÁ  
PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA  

UČEBNÝCH ODBOROV    

V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA   

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020  
  

Riaditeľka  školy 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 kritériá na prijímacie 

konanie do prvého ročníka učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 

2019/2020 takto:  

  
1. Termíny konania prijímacích skúšok:  

   

1. kolo prijímacích skúšok  

13. máj 2019 /pondelok/  - 1. termín    

16. máj 2019 /štvrtok/      - 2. termín  

  

2. kolo prijímacích skúšok  

Pri nenaplnenom počte: 18. jún 2019 /utorok/  

  

2. Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika  

  

3. Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka učebných odborov v systéme duálneho 

vzdelávania:  

  

Názov učebného odboru  Počet žiakov  Dĺžka štúdia  

6444 H čašník, servírka  3  3 roky  

6445 H kuchár  3  3 roky  

  

4. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka učebného odboru v systéme duálneho 

vzdelávania je potvrdenie zamestnávateľa (firmy) o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v 

systéme duálneho vzdelávania, pre ktorého by sa žiak mal pripravovať.  Potvrdenie 

zamestnávateľa uchádzač priloží k prihláške.  

 

5.Ak počet uchádzačov daného učebného odboru presiahne počet žiakov, ktorých možno prijať,                              

prijatí budú uchádzači, na základe výsledkov priemerného prospechu zo základnej školy, podľa 

výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a úspešného absolvovania 

súťaží a predmetových olympiád, ktoré súvisia s učebným odborom v nasledovnom poradí:  

- prví 3 uchádzači v poradí v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka,  

- prví 3 uchádzači v poradí v učebnom odbore 6445 H kuchár. 

2. Bodové hodnotenie 
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a/ 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 ktorého sa budú počítať iba známky za povinné predmety bez známok zo správania a 

výchov.  

  

Bodovanie:  

Priemerný prospech   počet bodov   priemerný prospech               počet bodov  

1,00-1,00      20      2,14-2,25      10  

1,01-1,13      19      2,26-2,38        9  

1,14-1,25      18      2,39-2,50        8  

1,26-1,38      17      2,51-2,63        7  

1,39-1,50      16      2,64-2,75        6  

1,51-1,63      15      2,76-2,88        5  

1,64-1,75      14      2,89-3,00        4    

1,76-1,88      13      3,01-3,13        3  

1,89-2,00      12      3,14-3,25        2  

2,01-2,13      11      3,26-3,38        1  

  

b/ Hodnotenie výsledkov celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov ZŠ zo slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky:  

  

Úspešnosť testovania    Počet bodov     Úspešnosť testovania    Počet bodov  

  

92 – 100 %       10 bodov      38 – 46 %        04 body    

83 –   91 %       09 bodov      29 – 37 %        03 body  

74 –   82 %       08 bodov      20 – 28 %        02 body  

65 -   73 %       07 bodov      11 – 19 %        01 bod  

56 -   64 %       06 bodov      00 – 10 %        00 bodov  

47 -   55%       05 bodov        

                 

c/ Hodnotenie súťaží a olympiád:  

Za hodnotenie súťaží a olympiád môže uchádzač získať najviac 10 bodov. Uchádzač, ktorý sa na 

súťaži alebo olympiáde  umiestnil na jednom z prvých troch miest bude hodnotený nasledovne:  

a) v celoštátnom kole 10 bodmi,  

b) v krajskom kole 5 bodmi,  

c) v okresnom kole 3 bodmi.  

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

  

7. Celkové hodnotenie prijímacích skúšok bude súčtom  bodového hodnotenia prospechu zo 

základnej školy, bodového hodnotenia výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ 

zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky  (Testovanie 9) a bodového hodnotenia súťaží a 

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

sa na rovnakom mieste, bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.   

  

Ak nerozhodne toto kritérium, poradie určí:  

a)  lepší priemerný prospech z matematiky v sledovaných ročníkoch,  

b) vyššia úspešnosť celoslovenského testovania zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

    (Testovanie 9) spolu.  

  

9. 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, nemôže byť vzhľadom k svojim špecifikám poskytnuté pre žiakov s 

mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako aj pre žiakov s autistickým syndrómom  a 

poruchami psychického a sociálneho vývinu.  

  

10. Záverečné ustanovenia:  

a) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske na vchodových dverách školy a na 

webovom sídle školy do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.  

b) Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý bude uvedený 

na rozhodnutí o prijatí.  

c) Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí v rámci 

autoremedúry a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa bodového poradia.  

d) Rozhodnutie o prijatí/neprijatí sa uchádzačovi/zákonnému zástupcovi maloletého uchádzača 

oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom 

jeho oznámenia. Rozhodnutie bude doručované poštou, a to do vlastných rúk uchádzača/ zákonného 

zástupcu maloletého uchádzača alebo do elektronickej schránky uchádzača/zákonného zástupcu 

maloletého uchádzača (v prípade elektronickej komunikácie). Po dohode s uchádzačom/so zákonným 

zástupcom maloletého uchádzača, si bude možné prevziať rozhodnutie aj osobne v škole u študijnej 

referentky. 

e) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 

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.  

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované zo zamestnávateľmi.  

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované  pedagogickou radou  23. 01. 2019.  

  

  

                                                                     Ing. Ľudmila Verčimáková                 

                                                                                                  riaditeľka školy      


