
Kód školy  673071 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Mierová 1973/79, 066 01  Humenné 

 

 

Kritériá pre prijatie žiakov v školskom roku 2019/2020 

 
     Na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom 

znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 01.02.2019 a po prerokovaní v Rade školy dňa 26.02.2019 určuje 

riaditeľka SOŠ obchodu a služieb pre školský rok 2019/2020 tieto kritériá: 

 

Čl. 1 

Počet prijímaných žiakov 

 

Pre školský rok 2019/2020 budú na základe podanej prihlášky na štúdium prijímaní žiaci do 

odborov: 

a) študijné odbory – vzdelávací program – úplné stredné odborné vzdelanie ukončené 

maturitnou skúškou – dĺžka štúdia 4 roky 

6362 M kozmetička a vizážistka   17 žiakov 

 

b) učebné odbory – vzdelávací program – stredné odborné vzdelanie ukončené získaním 

výučného listu – dĺžka štúdia 3 roky 

2487 H 01 autoopravár-mechanik   10 žiakov 

2964 H cukrár      10 žiakov/6 v DSV 

6456 H kaderník     12 žiakov 

6460 H predavač       9 žiakov/2 v DSV 

6489 H hostinský, hostinská (kuchár, čašník) 10 žiakov/4 v DSV 

 

 

Čl. 2 

Predpoklady prijatia 

 

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplné stredné odborné vzdelanie (študijné odbory) 

a stredné odborné vzdelanie (učebné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné 

vzdelanie (úspešne ukončil 9. ročník ZŠ), splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom 

inej strednej školy. 

 

 

Čl. 3 

Prijímacia skúška 

 

1. kolo prijímacích skúšok  I. termín prijímacích skúšok je 13.05.2019 (pondelok) 

II. termín prijímacích skúšok je 16.05.2019 (štvrtok) 

2. kolo prijímacích skúšok je 18.06.2019 (utorok) 

 

 

A. Prijatie uchádzačov na základe vykonanie prijímacej skúšky 

Uchádzači o štúdium v študijných odboroch vykonajú písomnú prijímaciu skúšku zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Obsah a rozsah skúšky bude v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom odboru vzdelávania v základnej škole.  

Uchádzači o štúdium v študijných odboroch budú prijímaní na základe výsledkov prijímacích 

skúšok, prospechu zo ZŠ a výsledkov Testovania 9-2019. Prijímacie konanie sa bude vykonávať 

bodovacím systémom, na základe ktorého sa určí poradie uchádzačov. 



B. Prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky 

 Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači do študijných odboroch (dĺžka štúdia 4 roky), 

ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

 Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači do učebných odborov (dĺžka štúdia 3 roky) na 

základe prospechu zo ZŠ a výsledku Testovania 9-2019. 

 

 

Čl. 4 

Bodovací systém 

 

     Prijímacie konanie sa bude vykonávať bodovacím systémom, na základe ktorého sa určí poradie 

uchádzačov : 

a) prijímacia skúška 

Uchádzač o štúdium v študijných odboroch absolvuje písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského 

jazyka a literatúry a z matematiky 

- za písomnú skúšku zo slovenského jazyka môže uchádzač získať maximálne 50 bodov 

- za písomnú skúšku z matematiky môže uchádzač získať maximálne 50 bodov 

b) prospech zo základnej školy 
Uchádzač bude hodnotený podľa priemerného prospechu dosiahnutého v 8. ročníku a prvom 

polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov SJL, DEJ, ZEM, MAT, PRIR, FYZ a CHE tak, že získa za 

priemerný prospech od 1,00 do 2,00    100 bodov 

    2,01 do 2,50     80 bodov 

   2,51 do 3,00     60 bodov 

3,01 do 3,50     40 bodov 

3,51 do 4,00    20 bodov 

nad 4,01      0 bodov 

c) výsledky Testovania 9 - 2019 

Uchádzač získa toľko bodov, koľko získal percent v predmetoch SJL a MAT v Testovaní 9 - 2019, 

t.j. z MAT max. 100 bodov, zo SJL max. 100 bodov. 

 

 

Čl. 5 

Podmienky pre prijatie 

 

A. Uchádzači o štúdium v študijných odboroch môžu získať maximálne 400 bodov (za 

prijímaciu skúšku, prospech zo ZŠ a výsledky Testovania 9-2019). Uchádzač úspešne vykoná 

prijímacie skúšky, ak získa najmenej 25 bodov. Uchádzač neuspeje na prijímacích skúškach, ak 

získa menej ako 25 bodov.  

Uchádzač bude prijatý na štúdium, ak splní podmienky prijímacieho konanie a získa 25 a viac 

bodov.  

B. Uchádzači o štúdium v učebných odboroch môžu získať maximálne 300 bodov (za prospech 

zo ZŠ a výsledky Testovania 9-2019). Uchádzač neuspeje na prijímacom konaní, ak získa 

menej ako 20 bodov. 

Uchádzač bude prijatý na štúdium, ak splní podmienky prijímacieho konanie a získa 20 a viac 

bodov.  

C. V prípade rovnosti bodov o poradí bude rozhodovať:  

 zdravotné znevýhodnenie uchádzača s prihliadnutím na vybraný učebný/študijný odbor  

 lepší priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka  

 umiestnenie v predmetových olympiádach – okresné a vyššie kolo  

 

 

 



Čl. 6 

Pozvánky na prijímacie skúšky a rozhodnutia o prijatí 

Zápis žiakov 

Riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v Humennom pozve uchádzačov o štúdium v študijných 

odboroch na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom prijímacej skúšky.  

1. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium do študijných odborov bude doručené 

uchádzačovi najneskôr do 3 pracovných dní od prijímacích skúšok. 

2. Rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium do učebných odborov bez prijímacích 

pohovorov, resp. oznámenie o poradí v listine uchádzačov o štúdium, 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 30. apríla 2019.  

3. Výsledková listina s kódmi prijatých, resp. neprijatých žiakov pre nedostatok miesta, bude 

zverejnená najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania  prijímacej 

skúšky na výveske školy a na webovom sídle školy www.sousluzhe.edu.sk.  

4. Termín zápisu na štúdium bude oznámený v rozhodnutí o prijatí uchádzača. Pri zápise musí 

zákonný zástupca predložiť zápisný lístok vydaný základnou školou a vyplnený dotazník 

(osobná karta žiaka).  

5. Žiakovi, ktorý sa nezúčastní na zápise, bude zrušené rozhodnutie o prijatí a prijatie bude 

ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorého zákonný zástupca sa proti pôvodnému 

rozhodnutiu o neprijatí odvolal.  

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

     Predpokladom pre prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného 

vzdelania (učebné odbory) a vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania 

(študijné odbory) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil 

9. ročník ZŠ) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

    Ak na základe prijímacieho konania nebude v niektorom odbore naplnený stanovený počet 

žiakov, riaditeľ školy do 6. júna 2019 rozhodne o konaní 2. kola prijímacích skúšok. Prípadné 2. 

kolo sa bude konať dňa 18. júna 2019. 

     V prípade nenaplnenia odboru potrebným minimálnym počtom žiakov po 2. kole prijímacích 

skúšok sa tento odbor neotvorí a riaditeľ školy so súhlasom zákonného zástupcu presunie prihlášku 

žiaka do iného odboru.  

 

 

V Humennom 31.01.2019 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 01.02.2019 

                                                                     riaditeľka SOŠOaS:  RNDr. Oľga Skysľaková, v.r. 

 

 

Prerokované v Rade školy pri SOŠ v Humennom dňa 26.02.2019 

                                                                      predseda Rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová, v.r. 

 

 

http://www.sousluzhe.edu.sk/

