Prijímacie konanie pre uchádzačov o štúdium na Súkromnej Spojenej škole EDUCO Slanická
osada, Námestovo v šk. roku 2022/2023

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo poskytuje bezplatné
vzdelávanie, v rámci ktorého ponúka svojim žiakom mnoho možností a príležitostí:















odborná prax v zahraničí,
zahraničné mobility a odborné stáže v rámci programu ERASMUS+, (škola je držiteľom
Akreditácie na Erasmus+ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy),
rôzne odborné kurzy – barmanský, baristický, someliersky,
intenzívne jazykové kurzy so zahraničnými lektormi,
duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodný pracovník,
nadštandardné ekonomické vzdelanie v programoch JA Slovensko,
možnosť absolvovať štátnu skúšku z písania na PC a v spracovaní hospodárskej
korešpondencie,
športové a pohybové aktivity,
bohaté skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou prostredníctvom platformy eTwinning ,
(škola je držiteľom certifikátu Škola eTwinning 2019),
komplexnosť školy – súčasťou školy je školská jedáleň s obsluhou, školský internát priamo
v areáli školy, telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko, bežecká trať,
postupne modernizujúce sa priestorové a materiálne vybavenie školy,
inkluzívne vzdelávanie ,
medzinárodná zľavnená ISIC karta,
a mnoho ďalších výhod.

BONUS
Vodičský preukaz skupiny B ZADARMO

Viac info na www.slanickaosada.sk
Kontakty:
Riaditeľka školy: 0917199706
Sekretariát: 043/552 24 10, 043/221 13 10
Email: sekretariat@ssseduco.sk, sekretariat@slanickaosada.sk

Podmienky prijatia, forma, obsah, rozsah prijímacej skúšky,
a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023
Organizačná zložka: Súkromná hotelová akadémia
Súkromná Spojená škola EDUCO Slanická osada, Námestovo plánuje v školskom roku
2022/2023 v organizačnej zložke Súkromná hotelová akadémia otvoriť nasledovné študijné
a učebné odbory pre žiakov 9. ročníka základnej školy
Študijný odbor

Kód

Dĺžka
štúdia

Plán

Hotelová akadémia
Kuchár
Čašník, servírka
Obchodný pracovník – len duálne vzdelávanie
Učebný odbor
Kuchár
Čašník
Cukrár

6323 K
6445 K
6444 K
6442 K

5 rokov
4 roky
4 roky
4 roky

21
9
8
11

Profilové
predmety
prijímacej
skúšky
SJL, CUJ*
SJL, MAT
SJL, MAT
SJL, MAT

6445 H
6444 H
2964 H

3 roky
3 roky
3 roky

9
8
8

Nekoná sa
Nekoná sa
Nekoná sa

*v deň konania prijímacej skúšky si žiak môže zvoliť ANJ, NEJ alebo RUJ
Termín konania PS
1. termín: 2. mája 2022
2. termín: 9. mája 2022

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v danom odbore, riaditeľka školy vyhlási 2. kolo
prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať 21.6.2022.
Žiaci prihlásení do študijných odborov budú konať prijímacie skúšky z dvoch predmetov:



slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk – päťročný študijný odbor hotelová akadémia
slovenský jazyk a matematika – ostatné štvorročné študijné odbory.

Žiak, ktorý v externom testovaní T9 dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom predmete
samostatne, bude prijatý bez prijímacej skúšky.
Žiaci prihlásení do trojročných učebných odborov nebudú konať prijímacie skúšky. Budú
prijatí na základe poradia podľa stanovených kritérií.

Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky



písomný test v rozsahu 45 minút pre každý predmet
obsahom prijímacích skúšok je učivo v rozsahu osnov základnej školy, určenom ŠVP odboru
vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Obsah prijímacej skúšky:
 slovenský jazyk a literatúra - 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.
 cudzí jazyk – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať
gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej
školy, čítanie s porozumením.
 matematika – v teste budú úlohy v rozsahu osnov základnej školy (výrazy, premena jednotiek,
percentá, rovnice, nerovnice, priama, nepriama úmernosť, pravdepodobnosť, stereometria).

Kritériá prijímacieho konania pre jednotlivé študijné a učebné odbory pre školský
rok 2022/2023 budú zverejnené 25.2.2022 na www.slanickaosada.sk

Organizačná zložka: Súkromná obchodná akadémia
Študijný odbor 6317 M 74
Forma, spôsob a organizácia štúdia
Plánovaný počet žiakov v šk. roku
2022/2023

Obchodná akadémia - bilingválne štúdium v anglickom jazyku
5-ročné denné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
20

Termín konania PS
1. termín: 4. mája 2022
2. termín: 11. mája 2022

V prípade nenaplnenia počtu žiakov v danom odbore, riaditeľka školy vyhlási 2. kolo
prijímacích skúšok, ktoré sa budú konať 21.6.2022.
Všetci žiaci prihlásení na študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v ANJ
budú konať prijímaciu skúšku z ANJ.
Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky



písomný test v rozsahu 45 minút
obsahom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v rozsahu
osnov základnej školy, určenom ŠVP odboru vzdelávania ISCED 2 na základných školách.

Obsah prijímacej skúšky z anglického jazyka
Prijímacia skúška z anglického jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické
úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy, čítanie
s porozumením.

Kritériá prijímacieho konania na bilingválnu obchodnú akadémiu na šk. rok
2022/2023 budú zverejnené 25.2.2022 na www.slanickaosada.sk

