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Zdravotnícka  3,  Nové Zámky 
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Kritériá prijímacích skúšok 
do jednotlivých odborov pre školský rok 2021/2022 

 

 
V zmysle Zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti 
k odborom vzdelávania, ďalej organizačných pokynov OÚ Nitra, odboru školstva,  
k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 a rozhodnutia ministra školstva 
č.2021/10124:1-A1810, z 26. 01. 2021, riaditeľ tunajšej školy, v systéme duálneho 
vzdelávania spolu so zamestnávateľom po prerokovaní s pedagogickou radou určil kritériá na 
úspešné vykonanie skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné 
kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny 
prijímacieho konania do jednotlivých študijných a učebných odborov na našej škole.  
Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím 
na ich zdravotné znevýhodnenie. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 
Žiak, ktorý je na základnej škole vzdelávaný podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho 
programu, sa 10 dní pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením špeciálneho 
pedagóga o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenom odbore na strednej škole. 
Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí špeciálny 
pedagóg. 
 
Po prerokovaní návrhu počtu žiakov v Pedagogickej rade a po vyjadrení  rady školy  
zriaďovateľ určil počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka. Prijímacie skúšky 
budú prebiehať v zmysle cit. vyhlášok ďalej podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákonom 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  
V prípade konania prijímacích skúšok budú prijímacie skúšky písomnou formou v rozsahu 
podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 
v základnej škole. V kritériách sú zohľadnené výsledky prijímacích skúšok, študijné výsledky, 
ktoré dosahovali žiaci na základnej škole a účasť na súťažiach a olympiádach z profilových 
predmetov. 
 
 
 



A: Odbory, kde nerobíme prijímacie skúšky: 
 
Učebný odbor ČAŠNÍK, SERVÍRKA 6444 H  12 žiakov     

(duálne vzdelávanie 6 žiakov) 
Učebný odbor KUCHÁR 6445 H    14 žiakov     

(duálne vzdelávanie 8 žiaci) 
Učebný odbor HOSTINSKÝ, HOSTINSKÁ 6489 H 8 žiakov     

(duálne vzdelávanie 3 žiaci) 
Učebný odbor CUKRÁR 2964 H    5 žiakov     

(duálne vzdelávanie 2 žiaci) 
 
Podmienky prijatia na vzdelávanie do učebných odborov 

- do učebných odborov sa nekonajú prijímacie skúšky, 
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (žiak predloží koncoročné vysvedčenie zo ZŠ   
      2. 9. 2021, ako doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania), 
-     uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 
V prípade, ak bude počet prihlásených žiakov do učebných odborov čašník, servírka; 
kuchár a hostinský, hostinská, cukrár vyšší ako je možné prijať, potom počet žiakov 
určený plánom výkonov  bude prijatých bez prijímacích skúšok s najvyšším počtom 
dosiahnutých bodov za: 
- priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ – 100 bodov  
- ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže 

na medzinárodnej, národnej, krajskej alebo okresnej úrovni z profilových predmetov - 10 
bodov  (min. 1 a viac súťaží 10 bodov) 
Maximálny počet získaných bodov: 110 

- pri rovnosti počtu bodov budú prednostne prijatí žiaci s lepším priemerom na polročnom 
vysvedčení z 9. ročníka ZŠ. 

- riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 
uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

Ostatní žiaci sa budú prijímať po uvoľnení miest po zápise  v poradí s najvyšší počtom bodov 
podľa vyššie uvedených kritérií do počtu určenom plánom výkonov. 
 
Priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ sa zisťuje z predmetov vyučovací jazyk, cudzí 
jazyk (ak má žiak dva cudzie jazyky, do priemeru sa započítajú obidve známky), matematika, 
fyzika, chémia, dejepis, prvouka, zemepis, vlastiveda, geografia, prírodopis, prírodoveda, 
biológia, informatika, informatická výchova; 6. – 8. ročník koncoročné hodnotenie a 9. ročník  
- polročné hodnotenie. 
 

B: Odbory, kde robíme prijímacie skúšky: 
 
Študijný odbor HOTELOVÁ AKADÉMIA  6323 K         36 žiakov 
Študijný odbor PRACOVNÍK MARKETINGU  6405 K          9 žiakov  
                                                                                                      (duálne vzdelávanie 5 žiaci) 
Študijný odbor OBCHODNÝ PRACOVNÍK 6442 K         5 žiakov 
                 (duálne vzdelávanie 3 žiakov) 
Študijný odbor OBCHOD A PODNIKANIE 6352 M         20 žiakov 
Študijný odbor MANAŽMENT REGIONÁLNEHO  

 CESTOVNÉHO RUCHU  6324 M          8 žiakov  



Podmienky prijatia na vzdelávanie do študijných odborov 
- do študijných odborov môže byť prijatý uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímacie 

skúšky z profilových predmetov pre daný odbor, 
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (žiak predloží koncoročné vysvedčenie zo ZŠ   
      2. 9. 2021, ako doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania), 
-     uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 
 
6323 K  HOTELOVÁ AKADÉMIA - prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou 
z profilových predmetov - slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka (anglický jazyk 
alebo nemecký jazyk- výber uchádzača). 
 
1. Kritériá na úspešné vykonanie skúšok  
a) Žiak môže získať max. 135 bodov:      50 bodov z prijímacích skúšok zo SJL 
                                                                    50 bodov z prijímacích sk. z cudzieho jazyka 
                  25 bodov priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ  
                                                                    10 bodov, ak je uchádzač úspešným riešiteľom 
predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže na medzinárodnej, národnej, krajskej 
alebo okresnej úrovni z profilových predmetov (min. 1 a viac súťaží 10 bodov)  
  
b) Úspešný je uchádzač, ktorý získa zo SJL min. 16 bodov a cudzieho jazyka tiež min. 16 

bodov.  
c) Uchádzači budú zoradení podľa získaného počtu bodov za prijímacie skúšky, priemerný 

prospech zo 6. – 9. roč. ZŠ a  za súťaže a olympiády zostupne. 
d) Riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 
e) Pri rovnosti počtu bodov budú prednostne prijatí žiaci s lepším priemerom z 9. ročníka  

ZŠ (vybrané predmety). 
 
Priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ sa zisťuje z predmetov vyučovací jazyk, cudzí 
jazyk (ak má žiak dva cudzie jazyky, do priemeru sa započítajú obidve známky), matematika, 
fyzika, chémia, dejepis, prvouka, zemepis, vlastiveda, geografia, prírodopis, prírodoveda, 
biológia, informatika, informatická výchova; 6. – 8. ročník koncoročné hodnotenie a 9. ročník  
- polročné hodnotenie.  
 
 
6405 K   PRACOVNÍK MARKETINGU  
6352 M  OBCHOD A PODNIKANIE  
6442 K   OBCHODNÝ PRACOVNÍK  
6324 M  MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU   
prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z profilových predmetov - slovenského 
jazyka a literatúry a z matematiky. 
 
2. Kritériá na úspešné vykonanie skúšok 
a) Žiak môže získať max. 135 bodov:        50 bodov zo SJL 
                                                                    50 bodov z matematiky 
                  25 bodov priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ
                                                        10 bodov, ak je uchádzač úspešným riešiteľom 
predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže na medzinárodnej, národnej, krajskej 
alebo okresnej úrovni z profilových predmetov (min. 1 a viac súťaží 10 bodov) 



b) Úspešný je uchádzač, ktorý získa zo SJL min. 16 bodov a matematiky tiež min. 16 
bodov.  

c) Uchádzači budú zoradení podľa získaného počtu bodov za prijímacie skúšky, 
priemerný prospech zo 6. – 9. roč. ZŠ a za súťaže a olympiády. 

d) Riaditeľ školy prijme prednostne uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, 
pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

e) Pri rovnosti počtu bodov budú prednostne prijatí žiaci s lepším priemerom z 9. ročníka 
ZŠ (vybrané predmety). 

 
Priemerný prospech zo 6. až 9.ročníka ZŠ sa zisťuje z predmetov vyučovací jazyk, cudzí 
jazyk (ak má žiak dva cudzie jazyky, do priemeru sa započítajú obidve známky), matematika, 
fyzika, chémia, dejepis, prvouka, zemepis, vlastiveda, geografia, prírodopis, prírodoveda, 
biológia, informatika, informatická výchova; 6. – 8. ročník koncoročné hodnotenie a 9. ročník  
- polročné hodnotenie. 
 
Žiaci, ktorí nebudú prijatí pre nedostatok miesta a vykonali prijímacie skúšky úspešne, sa po 
uvoľnení miest po zápise  budú prijímať v poradí s najvyšší počtom bodov podľa vyššie 
uvedených kritérií do počtu určenom plánom výkonov. 
 
C.  Termíny prijímacích skúšok 
 
I. termín prijímacích skúšok je:  3. máj 2021 – pondelok 
    
II. termín prijímacích skúšok je:  10. máj 2021 - pondelok 
 
Ďalší termín prijímacích skúšok je:    22. jún 2021 – pondelok 
 
(Riaditeľ školy zverejní do 7. 6. 2021, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom 
termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka). 
 
 
D. Potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení 
 
Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium na 
strednej škole do 25. mája 2021 prostredníctvom informačného systému základnej školy 
(napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu 
školy alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
 
Prílohou kritérií je bodové hodnotenie za priemerný prospech zo ZŠ a vzor potvrdenia 
o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium. 
 
Nové Zámky 05. 02. 2021 
 
 
        Ing. Miroslav Bohát, v. r. 
              riaditeľ školy 
 
 
 
 



           Príloha 1 
 

          študijné odbory                                                    učebné odbory 
    
        hotelová akadémia                  kuchár  
       pracovník marketingu        čašník, servírka 
        obchodný pracovník       hostinský, hostinská  
        obchod a podnikanie                cukrár 
manažment v regionálnom cestovnom ruchu      ↓ 
                         ↓         
 

Bodové hodnotenie za priemer zo ZŠ       Bodové hodnotenie za priemer zo ZŠ 

1,00 – 1,50   25 bodov   1,00 – 2,00   100 bodov 

1,51 – 1,60   23 bodov   2,01 – 2,50   50 bodov 

1,61 – 1,70   21 bodov   2,51 – 3,00   25 bodov 

1,71 – 1,80   19 bodov   3,01 – a menej     5 bodov 

1,81 – 1,90    17 bodov 

1,91 – 2,00    15 bodov 

2,01 – 2,10    13 bodov 

2,11 – 2,20    11 bodov 

2,21 – 2,30       9 bodov 

2,31 – 2,40       7 bodov  

2,41 – 2,50       5 bodov 

2,51 – 2,60        3 body 

2,61 – 2,70        1 bod 

 
 


