
Kritériá pre prijímanie žiakov 

do SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 

do 1. ročníka v šk. roku 2021/2022 
 

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 2021/2022: určuje termíny, 

organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: 
  

I. Kritériá prijatia 

 

A. Študijné odbory 

 

Do tried 1. ročníka je možné prijať: 

 

a) v študijnom odbore  6444 K čašník, servírka (4-ročné štúdium) - 14 uchádzačov (z 

toho  8 žiakov v duálnom vzdelávaní ) 

b) v študijnom odbore  6445 K kuchár (4-ročné štúdium) - 24 uchádzačov  (z toho 18 

žiakov v duálnom vzdelávaní) 

 

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v týchto odboroch je úspešné ukončenie 9. 

ročníka ZŠ. 

Kritériá prijatia: 

 

a) Prijímacie skúšky 

Prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 3. mája 2021 (na prihláške uvedený prvý termín) a 10. 

mája 2021 (na prihláške uvedený druhý termín) z týchto predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra 

matematika 

Prijímacia skúška sa bude konať z oboch predmetov formou písomného testu, ktorý bude trvať 

60 minút a pozostávať z 25 otázok v rozsahu učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre 

základné školy. 

Bodové hodnotenie prijímacej skúšky: 

slovenský jazyk.......................................max. 25 bodov 

matematika..............................................max. 25 bodov 

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok – žiak musí získať v predmete 

minimálne 4 body. 

 

b) Priemerný prospech 

Priemerný prospech v 7. a 8. ročníku na vysvedčení za 2. polrok a v 9. ročníku na vysvedčení 

za 1. polrok podľa nasledujúcej tabuľky: 

Priemer 1,00 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 3,01 – 3,50 3,51 a viac 

Počet 

bodov 
50 40 30 20 10 0 



Každé klasifikačné obdobie, v ktorom žiak nebol klasifikovaný známkami, sa nahradí 

predchádzajúcim obdobím, v ktorom bol klasifikovaný známkami. V prípade, ak žiak nebol 

klasifikovaný v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka, priemerný prospech sa vyráta 

z 2. polroka 7. ročníka a 1. polroka 8. ročníka. Pričom 1. polrok 8. ročníka sa bude rátať za dve 

klasifikačné obdobia. 

 

c) Výsledky vo  vybraných súťažiach a olympiádach  
Umiestnenie v 7., 8. a 9. ročníku v predmetových olympiádach – slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia, cudzie jazyky, Hviezdoslavov Kubín, 

Šaliansky Maťko a Vansovej Lomnička podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

Umiestnenie 1. miesto 2. miesto 3. miesto 4. miesto 5. miesto 

Počet bodov 10 8 6 4 2 

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili v krajských predmetových súťažiach na prvých troch priečkach, 

získavajú 15 bodov. Žiaci, ktorí sa v celoštátnych súťažiach umiestnili na prvých troch 

miestach, získavajú 20 bodov. Uchádzači o štúdium zašlú doklad iba z 1 súťaže s najlepším 

umiestnením spolu s prihláškou o štúdium. Dodatočné doloženie úspešnosti nebude brané do 

úvahy. 

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač o štúdium získať,  je 120. 

 

B. Učebné odbory 

Do tried 1. ročníka je možné prijať: 

a) v učebnom odbore 6444 H čašník, servírka (3-ročné štúdium)  - 19 uchádzačov (z toho 

10 žiakov v duálnom vzdelávaní ) 

b) v učebnom odbore 6445 H kuchár    ( 3-ročné štúdium ) - 19 uchádzačov  (z toho 10 

žiakov v duálnom vzdelávaní ) 

c) v učebnom odbore 2964 H cukrár (3-ročné štúdium) – 8 uchádzačov (z toho 5 žiakov 

v duálnom vzdelávaní) 

 

Do učebných odborov budú prijatí žiaci bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je úspešné 

ukončenie 9. ročníka. Výsledné poradie uchádzačov bude zostavené na základe priemerného 

prospechu v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka. Ak boli žiaci klasifikovaní slovne 

v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka, do úvahy sa budú brať dve predchádzajúce 

obdobia, v ktorých boli klasifikovaní známkami, t. j. priemerný prospech v 2. polroku 7. 

ročníka a priemerný prospech v 1. polroku 8. ročníka. 

 

II. Spoločné ustanovenia: 

a) Uchádzači o štúdium budú zoradení od najvyššieho počtu bodov, ktoré získali. 

b) V prípade neodovzdania zápisného lístka, resp. zrušenia zápisu prijatým uchádzačom, 

bude na uvoľnené miesto prijatý uchádzač, ktorý bol pôvodne neprijatý pre nedostatok 

miesta. Rozhoduje poradie podľa počtu získaných bodov. 

c) V prípade rovnosti počtu bodov rozhodujú o poradí uchádzačov: výsledky prijímacích 

skúšok, priemerný prospech z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra, 

matematika v 1. polroku 9. ročníka. 

 

 

 

 



III. Záverečné ustanovenia: 

a) Zoznamy uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie pre študijné odbory budú 

zverejnené na stránke školy www.sos-smokovec.edupage.org v deň konania 

prijímacích skúšok do 16.00 hod. 

b) O termíne zápisu, jeho forme a podmienkach budú uchádzači informovaní v zaslanom 

rozhodnutí. 

c) Organizácia prijímacieho konania sa môže aktuálne upraviť v nadväznosti na 

epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID 19 a vydanými 

rozhodnutiami MŠVVaŠ SR. 

 

Prerokované na Pedagogickej rade dňa 18.02.2021. 

Prerokované a odsúhlasené radou školy formou „Per Rollam“ dňa 22.02.2021 

 

V Hornom Smokovci, 22.02.2021     

 

 

 

   –––––––––––––––––––––––––– 

        PaedDr. Pavol Hudáček, riaditeľ školy 

 

V prípade akejkoľvek otázky ohľadom prijímacieho konania na šk. rok 2021/2022 nás 

kontaktujte mailom sosvt.prijimacky@gmail.com alebo telefonicky 052/4422 865. 

http://www.sos-smokovec.edupage.org/
mailto:sosvt.prijimacky@gmail.com

