Kritériá pre prijímanie žiakov
na SOŠ hotelovú, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
do 1. ročníka v šk. roku 2019/2020
Riaditeľ Strednej odbornej školy Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry v zmysle
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a zákona č. 324/2012 v platnom
znení určuje tieto kritériá prijatia uchádzačov do 1. ročníkov denného štúdia študijných
a učebných odborov pre školský rok 2019/2020:
A. Študijné odbory
Do tried 1. ročníka je možné prijať:
a) v študijnom odbore 6444 K čašník, servírka
b) v študijnom odbore 6445 K kuchár

(4-ročné štúdium)
(4-ročné štúdium)

20 uchádzačov
38 uchádzačov

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v týchto odboroch je úspešné
ukončenie 9. ročníka ZŠ a vzhľadom na náročnosť prípravy počas odborného výcviku
splnenie zdravotných požiadaviek, špecifikovaných v školskom vzdelávacom programe pre
príslušný odbor.
Poradie uchádzačov sa stanovuje na základe súčtu bodov dosiahnutých:
1. na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry
2. na prijímacej skúške z matematiky
3. za priemerný prospech na ZŠ
4. za výsledky v celoslovenskom Testovaní 9-2019
Uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov.
Bodové hodnotenie:
Prijímacia skúška zo
slovenského jazyka a literatúry................................................. max. 25 bodov
Prijímacia skúška z
Matematiky .............................................................................. max. 25 bodov
Prospech zo ZŠ......................................................................... max. 30 bodov
Testovaníe 9-2019 ..................................................................... max. 20 bodov
Maximálny možný počet dosiahnutých bodov:
100 bodov
Prijímacia skúška
Bude sa konať z obidvoch predmetov formou písomného testu, ktorý bude trvať
60 minút a pozostávať z 25 otázok v rozsahu učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu
pre ZŠ.
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Bodové hodnotenie:
Do priemerného prospechu zo ZŠ sa započítavajú známky za druhý polrok 8. ročníka
a prvý polrok 9. ročníka z predmetov: vyučovací jazyk, anglický jazyk, dejepis, zemepis,
matematika, prírodopis, fyzika a chémia nasledovne:
Priemer
Body

1,00 - 1,50
30

1,51 - 2,00
20

2,01 - 2,30
10

2,31 - 2,80
5

nad 2,80
0

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zo SJL a MAT budú
prepočítané na body za každý predmet samostatne a potom budú body spočítané.
Percentuálny
zisk za
predmet
body

100–85%

84-70%

69-55%

54-41%

40-31%

30-21%

20-15%

14-10%

9% a
menej

10

8

6

5

4

3

2

1

0

Žiak, ktorý dosiahne v Testovaní 9-2019 v každom predmete samostatne úspešnosť
najmenej 90% bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.
Uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil riadneho ani náhradného termínu testovania sa za
„Testovanie 9-2019“ započíta do celkového súčtu 0 bodov.
Termín konania prijímacej skúšky:
1. termín
2. termín

13. máj 2019
16. máj 2019

Konečné poradie uchádzačov sa stanoví až po vyhodnotení výsledkov z obidvoch
termínov prijímacej skúšky
B. Učebné odbory
Do tried 1. ročníka je možné prijať:
a) v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka ( 3-ročné štúdium ) 9 uchádzačov
b) v učebnom odbore 6445 H kuchár ( 3-ročné štúdium )
10 uchádzačov
Uchádzači o štúdium v týchto učebných odboroch budú prijímaní bez prijímacej
skúšky, na základe výsledkov dosiahnutých v Testovaní 9-2019 a priemeru známok zo ZŠ.
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Bodové hodnotenie:
Prospech zo ZŠ .............................................................................max. 60 bodov
Testovanie 9-2019.........................................................................max. 40 bodov
Maximálny možný počet dosiahnutých bodov:
100 bodov

Do priemerného prospechu zo ZŠ sa započítavajú známky za druhý polrok 8. ročníka a prvý
polrok 9. ročníka z predmetov: vyučovací jazyk, anglický jazyk, dejepis, zemepis,
matematika, prírodopis, fyzika a chémia nasledovne:
Priemer
Body

1,00 – 2,00
60

2,01 – 2,30
40

2,31 – 2,80
20

2,81 – 3,00
10

3,00 – 3,50
5

nad 3,50
0

Výsledky Testovania 9-2019 zo SJL a MAT budú prepočítané na body za každý predmet
samostatne a potom budú body spočítané.
Percentuálny
zisk za
predmet
body

100–85%

84-70%

69-55%

54-41%

40-31%

30-21%

20-15%

14-10%

9% a
menej

20

16

12

10

8

6

4

2

0

V prípade, že uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, riaditeľ príjme prednostne uchádzača,
ktorý:
a) má prioritný záujem o štúdium na škole (obidve prihlášky podal na SOŠ hotelovú,
Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry).
b) je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí
s odbormi o štúdium ktorých sa uchádza.
c) je zaradený do reprezentačného výberu SR v niektorej športovej disciplíne.
V prijímacom pokračovaní neuspel uchádzač, ktorý dosiahol celkový súčet bodov nižší ako
10.
Rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí bez prijímacej skúšky dostanú uchádzači najmenej 10
dní pred zákonom stanoveným termínom prijímacích skúšok.
V prípade nenaplnenia stanovených počtov žiakov sa bude pre príslušné odbory konať 2. kolo
prijímacieho konania v termíne 18. júna 2019. O konaní 2. kola rozhodne riaditeľ školy po
uzavretí výsledkov 1. kola najneskôr do 31. mája 2019.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobné údaje žiaka (meno,
priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi o štúdium a zaslaný
spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.
2. Riaditeľ strednej odbornej školy do troch pracovných dní odo dňa konania 2. termínu
prijímacej skúšky zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na internetovej
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stránke školy http://www.sos-smokovec.sk . Zoznam bude obsahovať: poradie
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu
získaných bodov a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo
neúspešne.
3. Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, škola spolu s rozhodnutím o prijatí oznámi
aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednú školu.

Tieto kritériá pre prijímacie skúšky boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa
25. 3. 2019, na zasadnutí rady školy dňa 19. 3. 2019 a sú zverejnené na internetovej adrese:
http://www.sos-smokovec.sk

V Hornom Smokovci dňa 25. marca 2019

RNDr. Peter S l a n č o
riaditeľ školy

