
 
 

Kritériá prijímacieho konania 
 pre školský rok  2021/2022 

 
4-ročné študijné odbory: 6444 K čašník, servírka 
          6445 K kuchár 

         6442 K obchodný pracovník - duálne vzdelávanie 
 

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 študijné odbory kuchár, čašník, obchodný pracovník  

 
● počty prijímaných žiakov na študijné odbory: 

           - 6444 K čašník, servírka   10 žiakov 
           - 6445 K kuchár   10 žiakov 
           - 6442 K obchodný pracovník  - duál   10 žiakov 

● na tieto študijné odbory sa budú konať písomné prijímacie skúšky z matematiky           
a slovenského jazyka a literatúry, 

● žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať na základe odporúčania PPP upravenú           
prijímaciu skúšku, 

● žiaci budú prijatí podľa poradia, do určeného počtu prijímaných žiakov na           
jednotlivé študijné odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia: 
a) študijných výsledkov (priemerného prospechu známok – 8. ročník koncoročné         

známky, 9. ročník – známky za 1. polrok) – maximálny počet bodov 60 
b) za prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 40 

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie        
minimálneho počtu 3 body v každom predmete samostatne.  

c) dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie do určeného počtu           
žiakov v triede 

d) pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ a úspešnosť v olympiádach         
a súťažiach (okresné kolo a vyššie), ktoré súvisia s vybraným odborom 

● v prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať        
ústnu opravnú 

     skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej časti prijímacej skúšky 
● spôsob pridelenia bodov – študijné odbory: 

 
 
1)  za prospech zo ZŠ maximálny počet bodov 60 
(spriemerované výsledky za 2. polrok 8. ročníka  a 1. polrok 9. ročníka) 
 



 
 

 
  
2) za prijímacie skúšky maximálny počet bodov 40  
 

● obsah prijímacích skúšok:  
- slovenský jazyk - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu             

a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie        
a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie,           
zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad literatúry, čítanie           
s porozumením. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy, 
       -    matematika   -   Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy 
 

Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami prijímacou          
komisiou. 

 
 

 
 

 

od (vrátane) do body 
1,00 1,10 60 
1,11 1,20 57 
1,21 1,30 54 
1,31 1,40 51 
1,41 1,50 48 
1,51 1,60 45 
1,61 1,70 42 
1,71 1,80 39 
1,81 1,90 36 
1,91 2,00 33 
2,01 2,10 30 
2,11 2,20 27 
2,21 2,30 24 
2,31 2,40 21 
2,41 2,50 18 
2,51 2,60 15 
2,61 2,70 12 
2,71 2,80 9 
2,81 2,90 6 
2,91 3,00 3 
3,01  0 


