
 

KRITÉRIÁ 

pre prijatie na štúdium pre školský rok 2024/2025 

 

na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu 

v Banskej Bystrici 

 

 

Prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 2. septembra 2022 

Kód školy: 666 501 

EDU ID školy: 100009457 

  

Riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán podľa   

§ 5, ods. 4, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve                 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 2. septembra 2022 určuje nasledovné 

podmienky prijímacieho konania: 

  

I. Študijné a učebné odbory  

V školskom roku 2024/2025 v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu,      

Školská 5, Banská Bystrica otvárame:  

 

3-ročné učebné odbory: 

6456 H kaderník 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

 

4-ročný študijný odbor s maturitou: 

6425 K kaderník-vizážista                       DFV* 

 

5-ročný študijný odbor s maturitou: 

6323 K hotelová akadémia 

 

 

 

 

• DFV – duálna forma vzdelávania 



 

II. Kritériá prijímacieho konania  

 

1. Učebné odbory: 

    a) Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.  

 (V zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5, 6.) 

    b) Ak  počet  prihlásených  žiakov   presiahne  stanovený  počet   prijímaných  žiakov,   určí  

       sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného  prospechu  zo ZŠ  a  bodov   za  

       T9.  Na  základe  takto   stanoveného   poradia  budú  uchádzači   prijatí  do  jednotlivých  

       učebných odborov. 

    c) S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení     

        žiaka na štúdium. 

    d) V prípade,  že  zákonný  zástupca  písomne  nepotvrdí  nastúpenie žiaka na štúdium do  

        termínu  určeného  MŠVVaŠ SR,  bude  rozhodnutie  o prijatí  zrušené  a  poradie  bude  

        posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia. 

  

2. Študijné odbory: 

    a) Do  všetkých  študijných  odborov  budú  uchádzači  prijatí  na  základe prijímacích  

        skúšok (v zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5,6). Bez  prijímacej  skúšky budú prijatí  

        uchádzači,  ktorí  v  T9  v  aktuálnom  školskom  roku  získali 80 % úspešnosť z obidvoch  

        testov. 

    b) Prijímacia skúška pre  študijný odbor 6425 kaderník – vizážista: 

FORMA:  písomný test  zo slovenského jazyka a literatúry 

                písomný test z matematiky 

                Zdravotne    znevýhodnenému     žiakovi    bude     forma    prijímacej      skúšky  

                prispôsobená predĺžením času na vypracovanie písomného testu o 15 min. 

OBSAH: učivo 5. – 9. ročníka  základnej  školy  podľa  vzdelávacích  štandardov štátneho  

               vzdelávacieho  programu  odboru vzdelávanie v základnej škole zo SJL a z MAT                          

ROZSAH: 45 min. 

KRITÉRIUM  pre  úspešné  vykonanie  prijímacej  skúšky  je  minimálne  1 bod  za  každý    

                     písomný test. 

Prijímacia skúška pre  študijný odbor 6323 K hotelová akadémia: 

FORMA:  písomný test  zo slovenského jazyka a literatúry   

                písomný test z anglického jazyka  

                Zdravotne    znevýhodnenému    žiakovi    bude    forma     prijímacej      skúšky  

                prispôsobená predĺžením času na vypracovanie písomného testu o 15 min. 

OBSAH: učivo 5. – 9.  ročníka  základnej  školy  podľa  vzdelávacích štandardov štátneho  

               vzdelávacieho  programu  odboru vzdelávanie v základnej škole zo SJL a z ANJ 

ROZSAH: 45 min. 

KRITÉRIUM  pre  úspešné  vykonanie  prijímacej  skúšky  je  minimálne  1 bod  za  každý    



                     písomný test. 

 

   c) Ak  počet  prihlásených   žiakov  v   študijných   odboroch   6323 K   hotelová    akadémia  

      a  6425 K  kaderník-vizážista  presiahne  stanovený  počet  prijímaných  žiakov,  určí   sa  

      poradie uchádzačov  podľa  započítaného  priemerného   prospechu  zo  ZŠ,   počtu   bodov    

      za prijímaciu  skúšku  a  počtu  bodov  za  T9.  Na základe takto stanoveného poradia budú  

uchádzači prijatí do jednotlivých uvedených odborov.  

  d)  S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručené potvrdenie o nastúpení/nenastúpení  

       žiaka na štúdium. 

  e) V prípade,  že  zákonný zástupca  písomne  nepotvrdí  nastúpenie  žiaka  na  štúdium do  

      termínu  určeného  MŠVVaŠ SR,  bude  rozhodnutie  o  prijatí  zrušené  a  poradie  bude  

      posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia. 

   

 

III. Záverečné ustanovenia  

 

1. Celkový  počet  bodov  uchádzača  sa  určí  súčtom  bodov  za  študijné  výsledky na ZŠ,  

    písomné testy a T9 nasledovne: 

•  Priemer  známok  za  8. ročník – body  pridelené za  priemerný  prospech (bez známok  

   z výchovných  predmetov)  z  koncoročného  vysvedčenia  za  8. ročník základnej školy  

  (max. 40 bodov).  

• Priemer  známok  za  9. ročník – body  pridelené  za  priemerný  prospech (bez známok      

  z  výchovných predmetov) z polročného vysvedčenia za 9. ročník  základnej školy (max.  

  40 bodov).  

• Test zo slovenského jazyka a literatúry pre všetky študijné odbory (max. 40 bodov). 

• Test z matematiky pre študijný odbor 6425 K kaderník-vizážista (max. 40 bodov). 

• Test z anglického jazyka pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia (max. 40 bodov). 

       • Body za T9 pre všetky odbory (max. 20 + 20 bodov). V prípade, že sa žiak testovania T9  

         nezúčastní, nezíska za T9 žiaden bod. 

 

2. a) V   prípade rovnosti  bodov  za  prijímacie konanie pre učebné odbory sa zohľadnia  

        kritériá v tomto poradí:  

1. V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov riaditeľstvo školy prednostne príjme  

    uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako  

    vyhovel kritériám prijímacieho konania.  

2. V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení žiaci, ktorí dosiahli lepší priemer známok  

    predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika v I. polroku 9. ročníka príslušného  

    školského roka. 

 



 

2. b) V prípade  rovnosti  bodov  za  prijímacie konanie pre študijné odbory sa zohľadnia  

        kritériá v tomto poradí:  

1. V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov riaditeľstvo školy prednostne príjme  

    uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako  

    vyhovel kritériám prijímacieho konania.  

2. V prípade  rovnosti   bodov   budú   uprednostnení   žiaci,   ktorí   získali   viac   bodov                         

    zo skúšobných testov na prijímacích pohovoroch. 

 

3. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávajú prijímacie skúšky 

podľa platných právnych predpisov v školstve so zameraním na výchovu a vzdelávanie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole. K prihláške na 

strednú školu je nutné priložiť žiadosť zákonného zástupcu žiaka o individuálnu integráciu 

žiaka na strednej škole spolu s aktuálnou správou z diagnostického vyšetrenia vydanou 

CPPP/CŠPP (kópia nie staršia ako dva roky) a správou zo psychologického vyšetrenia 

žiaka. 

 

4. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v duálnom systéme vzdelávania priložia k prihláške  

    na strednú školu potvrdenie zamestnávateľa. 

 

5. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky 

v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľke školy, 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod., umožní mu riaditeľka školy konať 

prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje 

miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka v študijnom odbore. 

 

Kritériá platia pre prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025. 

 

Banská Bystrica, 28. novembra  2022  

 

 

 

                                                                                                     Ing. Ľuba Englerová, v. r. 

 riaditeľka školy 


