
 

Kritériá prijímacieho konania 

 pre školský rok  2021/2022 

 

Organizačná zložka:  Súkromná hotelová akadémia 

 

3-ročné učebné odbory:  6444  H čašník, servírka 

        6445 H kuchár 

      2964 H cukrár 

      2954 H mäsiar – duálne vzdelávanie 

 
Riaditeľka Súkromnej Spojenej školy EDUCO,  Slanická osada 2178,  Námestovo 

v súlade s § 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určila tieto 

kritériá prijímacieho konania: 

1) Prijímacie skúšky sa uskutočnia:  

1. kolo  prijímacích skúšok   - 1. termín 3. mája 2021 (pondelok) 

- 2. termín 10. mája 2021 (pondelok) 

2)   Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

      a) splnil podmienky prijímacieho konania 

      b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).  

          (prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka ZŠ).  

 

3)   Kritériá prijatia pre učebné  odbory kuchár, čašník, cukrár, mäsiar 

 

 počty prijímaných žiakov na učebné odbory: 

      - 6444 H čašník, servírka    9 žiakov 

      - 6445 H kuchár     9 žiakov 

      - 2964 H cukrár     9 žiakov 

      - 2954 H mäsiar – duál                  3 žiaci 

       

 na tieto  učebné odbory sa nebudú konať prijímacie skúšky. Žiaci budú prijatí bez 

prijímacích skúšok, podľa poradia do určeného počtu prijímaných žiakov na 

jednotlivé  odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia za prospech  – max. 100 

bodov študijné výsledky



 
Za prospech zo ZŠ maximálny počet bodov 100 

(spriemerované výsledky za 2. polrok 8. ročníka  a 1. polrok 9. ročníka) 

 

Od (vrátane) do body 

1,00 1,10 100 

1,11 1,20 96 

1,21 1,30 92 

1,31 1,40 88 

1,41 1,50 84 

1,51 1,60 80 

1,61 1,70 76 

1,71 1,80 72 

1,81 1,90 68 

1,91 2,00 64 

2,01 2,10 60 

2,11 2,20 56 

2,21 2,30 52 

2,31 2,40 48 

2,41 2,50 44 

2,51 2,60 40 

2,61 2,70 36 

2,71 2,80 32 

2,81 2,90 28 

2,91 3,00 24 

3,01 3,10 20 

3,11 3,20 16 

3,21 3,30 12 

3,31 3,40 8 

3,41 3,50 4 

3,51  0 

 

 Riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí žiaka na štúdium na SŠ prihliada na zdravotnú 

spôsobilosť na štúdium v zvolenom študijnom odbore, ktorú posúdil a písomne potvrdil 

lekár. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sú povinní 

predložiť k prijímaciemu konaniu písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka 

s ŠVVP na SŠ. Postup pri úplnom a čiastočnom oslobodení žiaka od povinnej telesnej 

a športovej výchovy podľa zdravotnej skupiny je v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

65/2015. 

 

4) Záverečné ustanovenia: 

 

 Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr  do 11. mája 2021 (utorok) 

na www.slanickaosada.sk. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 

043/5522410 po zadaní prideleného kódu, ktorý bol žiakovi  zaslaný v pozvánke na 

prijímacie skúšky. 

http://www.slanickaosada.sk/


 
 

 Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na štúdium spolu s potvrdením o nastúpení 

alebo nenastúpení žiaka bude zaslané zákonnému zástupcovi alebo plnoletému žiakovi 

cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou do 20. mája 2021. 

 

 Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo o nenastúpení žiaka 

na štúdium v strednej škole je do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez informačný 

systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 

alebo poštou na adresu strednej školy. 

 

 Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa 

poradovníka za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote 

odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

 Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutoční 

niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa 

nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 Štúdium je bezplatné! 
 

 

Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade školy dňa 27. 1. 2021.  

 (vypracované podľa Rozhodnutia MŠVaV SR zo dňa 26.01.2021) 

 

 

V Námestove 27. 01. 2021                  

 

Ing. Anna Kozáková v.r.         

       riaditeľka školy                                                                                                              

 
 

 


