
Kritériá pre prijímanie žiakov 
do SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 

do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 
 

Riaditeľ Strednej odbornej školy hotelovej Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry 
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 
ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „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 2020/2021: určuje termíny, 
organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: 
  
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov 
a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 
 
A. Študijné odbory 

 
Do tried 1. ročníka je možné prijať: 

 
a) v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka   (4-ročné štúdium) 

     24 uchádzačov ( z toho  19 žiakov v duálnom vzdelávaní ) 
b) v študijnom odbore  6445 K kuchár              (4-ročné štúdium)    

     21 uchádzačov  (z toho 16 žiakov v duálnom vzdelávaní) 
 

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. 
 
Kritériá: 

 
1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

 
1.1. Povinné predmety 

 
 Slovenský jazyk a literatúra 
 Matematika 

 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
 
Počet bodov = 5.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
 

1.2. Profilové predmety  
 

 Prvý cudzí jazyk 
 Biológia 
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Do celkového súčtu budú predelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 
 
Počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x), kde x je známka. 
 

1.3. Doplnkové predmety  
 
Geografia 
 
2.(4 – x).(4 - x), kde x je známka. 
 

2. Prospech 
 
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo 
všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok. 
 

3. Ďalšie kritériá 
 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne. 
 
3.1. Predmetová olympiáda 

 
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil 
na 1. – 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo 
technickej olympiáde a Pytagoriáde. 
 
1. miesto – 5 bodov 
2. miesto – 4 body 
3. miesto – 3 body 
4. miesto – 2 body 
5. miesto – 1 bod 

 
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

 
Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na          
1. – 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku. 
 
1. miesto – 5 bodov 
2. miesto – 4 body 
3. miesto – 3 body 

 
3.3. Umelecký výkon 

 
Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na       
1. – 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku. 
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1. miesto – 5 bodov 
2. miesto – 4 body 
3. miesto – 3 body 

 
3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

 
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia sa započítavajú do celkového hodnotenia, 
ak sa žiak umiestnil na 1. – 3. mieste v 8. ročníku alebo 9. ročníku počtom bodov 50. 

 
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

 
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 
prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  
c/ dosiahol väčší počet z prvého cudzieho jazyka. 
 

B. Učebné odbory 
 

Do tried 1. ročníka je možné prijať: 
 

a) v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium)   
  10 uchádzačov ( z toho 6 žiakov v duálnom vzdelávaní ) 

b) v učebnom odbore 6445 H kuchár    ( 3-ročné štúdium ) 
  12 uchádzačov  (z toho 7 žiakov v duálnom vzdelávaní ) 

 
Uchádzači o štúdium v týchto učebných odboroch budú prijímaní bez prijímacej 

skúšky na základe  priemeru známok zo ZŠ. 
 
Bodové hodnotenie: 
 

Prospech zo ZŠ .............................................................................max. 60 bodov 
 

Maximálny možný počet dosiahnutých bodov:                     60 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 1,00 – 2,00 2,01 – 2,30 2,31 – 2,80 2,81 – 3,00 3,00 – 3,50 nad 3,50  
Body 60 40 20 10 5 0 
 
V prípade, že uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, riaditeľ príjme prednostne uchádzača, 
ktorý: 
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a) má prioritný záujem o štúdium na škole (obidve prihlášky podal na SOŠ hotelová, 
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 prípade nenaplnenia stanovených počtov žiakov sa bude pre príslušné odbory konať 2. kolo 
prijímacieho konania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 
prvého ročníka, sa prijímacia skúška uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy 
odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého 
uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie. 
 

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na 
základe výsledkov prijímacieho konania. 

 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle    
strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 
o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 
miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, 
ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried 
na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy. 

Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve 
a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí 
nastupujú na štúdium na strednej škole. 

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 a zaslaný uchádzačovi o štúdium. 

2. 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 pedagogickou radou per rollam, dňa 
30.04.2020, a sú zverejnené na internetovej adrese: http://www.sos-smokovec.sk.  
                                                                                             
Horný Smokovec 30.04. 2020    
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PaedDr. Pavol Hudáček 
          riaditeľ SOŠ hotelová 


