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Kritéria prijatia na štúdium 

v školskom roku 2019/2020 
 

 Riaditeľ školy 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 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovil 

nasledovné kritériá prijatia na štúdium v školskom roku 2019/2020: 

 

1. Všeobecné podmienky: 

Do 1. ročníka všetkých  odborov môžu byť prijatí žiaci, ktorí: 

- v stanovenom termíne si podali prihlášku na SŠ 

- získali nižšie stredné vzdelanie - úspešne ukončili 9. ročník ZŠ 

- splnili podmienky prijímacieho konania 

- ich zdravotný stav zodpovedá nárokom štúdia v príslušnom odbore 

- nie sú žiakmi inej strednej školy. 

 

2. Podmienky prijatia do učebných odborov: 

- Žiaci do všetkých odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok. 

 

3. Podmienky prijatia do nadstavbového štúdia 

Uchádzači, ktorí úspešne ukončili trojročné štúdium na SOŠ v príslušnom alebo 

príbuznom učebnom odbore v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, budú na základe podanej 

prihlášky prijatí bez prijímacích skúšok.  

 

4. Termíny prijímacích skúšok: 

I. termín:    13. mája 2019 

II. termín:    16. mája 2019 

Ďalší termín:    18. júna 2019 

 

5. Počet žiakov prvého ročníka v šk. roku 2019/2020 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s §29 ods. 5 a 6 zákona č. 

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

v znení zákona č. 209/2018 Z. z. schválilo úpravu počtu žiakov prvého ročníka v dennej 

forme štúdia v členení na jednotlivé učebné odbory nasledovne:  

2464 H strojný mechanik - VJS/VJM           20 

6445 H kuchár – VJS/VJM                           25 

6456 H kaderník – VJS                                   8 

Škola spolu:                                                  53   

Prerokované v pedagogickej rade dňa 27. 3. 2019 

 

V Šahách dňa 28. 3. 2019 

  

                                         

                                                                                          Ing. Štefan Bugyi 

                                                                                                       riaditeľ školy 
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