
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 

NÁBREŽIE J. KALINČIAKA  1, 971 01  PRIEVIDZA 

EDUID ID ŠKOLY: 100004251 

č. j: SOŠOS/2022/86                     Prievidza  26.01.2022 

      č. z. 2022/96 

      

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE UCHÁDZAČOV 

O ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY DENNÉHO ŠTÚDIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 
 

 
Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, 

určuje kritériá a podmienky prijímacieho konania na školský rok 2023/2024 v súlade so zákonom č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠ SR č. 65/2015 o stredných školách 

v znení neskorších predpisov a usmernení z Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 

len MŠVVaŠ SR) pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024.  

Podmienky prijímacieho konania sú určené po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa  

26.01.2022. 

   

A/ ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE 1. ROČNÍK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 
 

kód odboru názov odboru 
dĺžka 
štúdia 

profilové 
predmety 

Systém 
duálneho 
vzdelávania 

 

6323 K hotelová akadémia 5 SJL, CUJ Nie  
6442 K obchodný pracovník 4 SJL, MAT       Áno  
6425 K kaderník  – vizážista  4 SJL, MAT Nie  
6446 K kozmetik 4 SJL, MAT       Nie  
 

Zoznam zamestnávateľov pre študijný odbor 6442 K obchodný pracovník, s ktorými má škola 

uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní pre školský rok 2023/2024: 

- dm drogerie markt s.r.o., Na pántoch 18, Bratislava  

- NAY, a.s. Bratislava 

 

A1/ Prijímanie uchádzačov do študijných odborov bez prijímacej skúšky 
 
 

Bez prijímacej skúšky sa do všetkých študijných odborov prijímajú uchádzači, ktorí dosiahli 

v celoslovenskom  testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl (ďalej len „T9“) v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %, pokiaľ počet takýchto uchádzačov nepresiahne 

maximálny počet žiakov v triede. Všetkým uchádzačom, ktorí splnia kritérium pre prijatie bez 

prijímacej skúšky bude pridelený maximálny počet bodov v prijímacom konaní. V prípade, že takýto 

počet  uchádzačov bude vyšší, budú zoradení podľa ďalších kritérií (študijné výsledky, výsledky 

v predmetových olympiádach). Ak sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov neuskutoční, všetci 

uchádzači o prijatie do študijných odborov budú povinní vykonať prijímaciu skúšku. 
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A2/ Forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky do študijných odborov 
 

Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne stanovenom MŠVVaŠ SR pre školský rok 2023/2024: 

- 1. termín: 4. máj 2023 a 5. máj 2023 (v závislosti od počtu uchádzačov), 

- 2. termín: 9. máj 2023 a 10. máj 2023 (v závislosti od počtu uchádzačov). 

 

Prijímaciu skúšku do jednotlivých odborov vykonajú uchádzači z profilových predmetov určených 

MŠVVaŠ SR pre školský rok 2023/2024: 

  

Uchádzači o štúdium do študijného odboru: 6323 K hotelová akadémia vykonajú prijímaciu skúšku 

písomnou formou podľa vzdelávacieho programu základnej školy v trvaní 60 minút pre každý 

predmet: 

1. slovenský jazyk a literatúra (SJL), 

2. cudzí jazyk (CUJ – podľa výberu uchádzača z AJ, NJ, RJ). 

             

Uchádzači o štúdium do študijného odboru: 6442 K obchodný pracovník, 6446 K kozmetik, 

6425 K kaderník – vizážista vykonajú prijímaciu skúšku písomnou formou podľa vzdelávacieho 

programu základnej školy v trvaní 60 minút pre každý predmet: 

1. slovenský jazyk a literatúra (SJL), 

2. matematika  (MAT). 

 

U uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude pri prijímacej skúške 

a jej hodnotení zohľadnené odporúčanie z priloženej správy z diagnostického vyšetrenia, vykonanú 

zariadením poradenstva a prevencie nie staršej ako 2 roky, ktorú uchádzač, resp. zákonný zástupca 

pripojí k prihláške ako povinnú prílohu. 

 

Uchádzač môže získať maximálne 56 bodov za prijímaciu skúšku (28 bodov za SJL a 28 

bodov za CUJ alebo MAT). Na prijímacej skúške žiak vyhovel vtedy, ak ani v jednej časti skúšky 

nebol hodnotený ako „nevyhovel“. Žiak nevyhovie vtedy, ak bodové hodnotenie z prijímacej skúšky 

zo SJL  je menej ako 6 bodov a z CUJ je menej ako 6 bodov, z MAT je menej ako 6 bodov. Opravná 

skúška sa konať nebude. 

 

 

A3/ Zohľadnenie študijných výsledkov 
 

        Uchádzačovi budú pridelené body za prospech zo základnej školy podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne: 
 

Za profilové predmety  SJL a CUJ / MAT: 

- 5 bodov za známku výborný, 3 body za známku chválitebný, 1 bod za známku dobrý. 
 

Za doplnkové predmety CUJ / MAT, CHE, FYZ, BIO, DEJ, GEO (s vylúčením profilového 

predmetu podľa odboru): 

- 3 body za známku výborný, 2 body za známku chválitebný, 1 bod za známku dobrý. 

 

Za prospech uchádzač môže získať maximálne 84 bodov (30 za známky z profilových 

predmetov a 54 z doplnkových predmetov). V prípade, že bol žiak z niektorého z uvedených 

predmetov hodnotený slovne, bude  slovné hodnotenie prevedené  na známku podľa prílohy č. 1. 

V prípade, že bol žiak hodnotený slovne ,,absolvoval“, bude zohľadnený prospech v danom predmete 

z nižšieho ročníka.  
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A4/ Výsledky dosiahnuté v olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania, ktorých sa uchádzači zúčastnili v 7. , 8. a v 9. ročníku ZŠ: 
 

Druh olympiády, súťaže Počet bodov 

1. – 3. miesto olympiády  v okresnom kole  5 
1. – 3. miesto  olympiády v krajskom a celoslovenskom kole 10 
1. – 3. miesto v súťaži Európa v škole v okresnom kole  3 
1. – 3. miesto v súťaži Európa v škole v krajskom a celoslovenskom kole  5 

Doklady o olympiádach a súťažiach pripoja uchádzači k prihláške. Doklady je potrebné predložiť 

v overenej kópii (overenie môže vykonať aj ZŠ). 

Za umiestnenie na olympiádach a súťažiach je možné získať maximálne 10 bodov. 

 

 

Uchádzač môže celkovo získať spolu maximálne 150 bodov:  za prijímaciu skúšku 56 bodov, za 

študijné výsledky zo ZŠ 84 bodov a za umiestnenie na olympiádach a súťažiach 10 bodov. 

 

Súčet získaných bodov sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.  

 

 

Pri rovnosti bodov budú zvýhodnení: 

1. Uchádzači, ktorí majú podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť obmedzenú len pre konkrétny študijný odbor a žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorým odborná komisia odporučí individuálnu integráciu v bežnej 

triede v odbore tunajšej školy. 

2. Uchádzači, ktorí sú žiakmi základnej školy. 

3. Uchádzači, ktorí sa budú pripravovať v duálnom systéme vzdelávania. 
4. Uchádzači, ktorí získali viac bodov za prijímaciu skúšku. 

5. Uchádzači, ktorí mali lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní T9 (v prípade, že sa 

testovanie T9 neuskutoční, alebo sa ho žiak nezúčastní, toto kritérium sa vynechá a bude sa 

postupovať podľa nasledujúcich kritérií).   

6. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z profilového predmetu SJL v 7. – 9. ročníku. 

7. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z profilového predmetu MAT / CUJ (podľa 

odboru, do ktorého sa uchádzač hlási)  v 7. – 9. ročníku. 

8. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z doplnkového predmetu CHE v 7 . – 9.  

ročníku. 

V prípade rovnosti počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov, aj napriek uplatneniu ukazovateľov 

v bodoch 1. – 8., rozhodne prijímacia komisia. 

 

ZDRAVOTNÉ PODMIENKY 

Podmienkou prijatia do všetkých študijných odborov je i dobrý zdravotný stav (bez závažnej 

poruchy sluchu, zraku, reči, s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva, nesmie trpieť 

závažnými kožnými ochoreniami a chorobami dýchacieho a nervového systému, psychickými 

chorobami, prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie, autizmom 

a pervazívnymi vývinovými poruchami, dyspraxiou). Uchádzači so zdravotným znevýhodnením 

pripoja k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania. 

Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve predložia všetci prijatí uchádzači pri nástupe do 

školy na začiatku školského roku 2023/2024. 
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B/ UČEBNÉ ODBORY PRE 1. ROČNÍK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 
 

kód 
odboru 

názov odboru 
dĺžka 
štúdia 

profilové 
predmety 

Systém  duálneho 
vzdelávania 

 

2964 H cukrár 3 SJL, CHE Nie   
2980 H pracovník v potravinárstve 

– výroba trvanlivých 
potravín 

3 SJL, CHE Áno  

6444 H čašník, servírka 3 SJL, MAT Áno   
6445 H kuchár 3 SJL, MAT Áno  
6456 H kaderník 3 SJL, MAT Nie  

 

Zoznam zamestnávateľov pre učebné odbory, s ktorými má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní pre školský rok 2023/2024: 

 2980 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín: NESTLÉ Slovensko s.r.o., 

Košovská cesta 11, Prievidza  

 6444 H čašník, servírka: Reštaurácia MERIDIANA Bojnice, s.r.o. 

 6445 H kuchár: Reštaurácia MERIDIANA Bojnice, s.r.o. 

 Koliba Slovensko s.r.o.  

 Reštaurácia Kohút Nitrianske Rudno 

 

B1/ Prijímanie uchádzačov bez prijímacích skúšok do učebných odborov 
 

Pri posudzovaní uchádzačov sa budú zohľadňovať: 

 

B1.1/ Študijné výsledky 
 

        Uchádzačovi budú pridelené body za prospech zo základnej školy podľa známok 

z koncoročnej klasifikácie zo 7. a 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne: 
 

Za profilové predmety  SJL a CHE / MAT: 

- 5 bodov za známku výborný, 3 body za známku chválitebný, 1 bod za známku dobrý. 
 

Za doplnkové predmety CUJ, MAT / CHE, FYZ, BIO, DEJ, GEO (s vylúčením profilového 

predmetu podľa odboru): 

- 3 body za známku výborný, 2 body za známku chválitebný, 1 bod za známku dobrý. 

 

Za študijné výsledky uchádzač môže získať maximálne 84 bodov (30 za známky 

z profilových predmetov a 54 z doplnkových predmetov). V prípade, že bol žiak z niektorého 

z uvedených predmetov hodnotený slovne, bude  slovné hodnotenie prevedené  na známku podľa 

prílohy č. 1. V prípade, že bol žiak hodnotený slovne ,,absolvoval“, bude zohľadnený prospech v 

danom predmete z nižšieho ročníka.  
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B1.2/ Výsledky dosiahnuté v olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom 

vzdelávania, ktorých sa uchádzači zúčastnili v 7. , 8. a v 9. ročníku ZŠ: 
 

Druh olympiády, súťaže Počet bodov 

1. – 3. miesto olympiády  v okresnom kole  5 
1. – 3. miesto  olympiády v krajskom a celoslovenskom kole 10 
1. – 3. miesto v súťaži Európa v škole v okresnom kole  3 
1. – 3. miesto v súťaži Európa v škole v krajskom a celoslovenskom kole  5 

Doklady o olympiádach a súťažiach pripoja uchádzači k prihláške. Doklady je potrebné predložiť 

v overenej kópii (overenie môže vykonať aj ZŠ). 

Za umiestnenie na olympiádach a súťažiach je možné získať maximálne 10 bodov. 

 

Uchádzač môže celkovo získať spolu maximálne 94 bodov:  za študijné výsledky zo ZŠ 84 bodov 

a za umiestnenie na olympiádach a súťažiach 10 bodov. 

  

Súčet získaných bodov sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.  

 

Pri rovnosti bodov budú zvýhodnení: 

1. Uchádzači, ktorí majú podľa posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť obmedzenú len pre konkrétny študijný odbor a žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorým odborná komisia odporučí individuálnu integráciu v bežnej 

triede v odbore tunajšej školy. 

2. Uchádzači, ktorí sú žiakmi základnej školy. 

3. Uchádzači, ktorí sa budú pripravovať v duálnom systéme vzdelávania. 
4. Uchádzači, ktorí mali lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní T9 (v prípade, že sa 

testovanie T9 neuskutoční, alebo sa ho žiak nezúčastní, toto kritérium sa vynechá a bude sa 

postupovať podľa nasledujúcich kritérií).   

5. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z profilového predmetu SJL v 7. – 9. ročníku. 

6. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z profilového predmetu MAT / CHE  (podľa 

odboru, do ktorého sa uchádzač hlási)  v 7. – 9. ročníku. 

7. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky z doplnkového predmetu CUJ v 7 . – 9.  

ročníku. 

V prípade rovnosti počtu bodov dvoch či viacerých uchádzačov, aj napriek uplatneniu ukazovateľov 

v bodoch 1. – 7., rozhodne prijímacia komisia. 

 

ZDRAVOTNÉ PODMIENKY 

Podmienkou prijatia do všetkých učebných odborov je i dobrý zdravotný stav (bez závažnej 

poruchy sluchu, zraku, reči, s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva,  nesmie trpieť 

závažnými kožnými ochoreniami a chorobami dýchacieho a nervového systému, psychickými 

chorobami, prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie, autizmom 

a pervazívnymi vývinovými poruchami, dyspraxiou). Uchádzači so zdravotným znevýhodnením 

pripoja k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy 

a vzdelávania. 

Prijatí uchádzači do učebného odboru pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín 

absolvujú vstupnú lekársku prehliadku u zamestnávateľa vo firme NESTLÉ Slovensko, s.r.o.  

Zdravotný preukaz pre prácu v potravinárstve predložia všetci prijatí uchádzači pri nástupe do 

školy na začiatku školského roku 2023/2024. 
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SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

1/ Prijímanie ostatných uchádzačov 

a) Ak sa hlási uchádzač, ktorý absolvoval v predchádzajúcom období časť štúdia na inej strednej 

škole, zohľadňujú sa mu výsledky za prospech zo ZŠ podľa predchádzajúcich kritérií. 

Ak ide o uchádzača, ktorý predtým navštevoval 8-ročné gymnázium, zohľadňujú sa mu 

posledné 3 ročníky tohto štúdia, 2 ročníky koncoročné a posledný ročník polročné hodnotenie 

podľa kritérií. 

b) Vzdelávanie cudzincov sa uskutočňuje podľa § 146 ods. 1 a 2 školského zákona. 

U uchádzačov sa vyžaduje primeraná znalosť slovenského jazyka. 
 

c) Ostatné podmienky pre prijatie platia tak, ako je to uvedené v predchádzajúcich 

ustanoveniach. 
 

2/ Prijímanie uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotným 

znevýhodnením  

a) Žiaka s vývinovými poruchami učenia možno prijať len na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu s doloženými dokladmi: aktuálnu písomnú správu CŠPP,  CPPPaP 

s odporúčaním prijatia na zvolený študijný, resp. učebný odbor a individuálny výchovno-

vzdelávací program, podľa ktorého bol vzdelávaný na ZŠ. Tieto náležitosti musia byť 

priložené k prihláške na štúdium. Na základe písomných dokladov posúdi odborná komisia 

školy predpoklady žiaka na štúdium vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore, ktoré 

predloží riaditeľovi školy, pred prijímacím konaním. 

b) Pre zoraďovanie do výsledkových listín prijímacieho konania u týchto žiakov sa postupuje 

podľa vyššie uvedených kritérií prijatia do jednotlivých odborov. 

c) Ak žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami konajú prijímaciu skúšku, 

postupuje sa v zmysle odporúčania CŠPP, CPPPaP. 

d) Ak bol žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami hodnotený na ZŠ slovne, 

slovné hodnotenie sa bude transformovať do známky podľa klasifikačnej stupnice 

vychádzajúc z požiadaviek podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

e) Pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí 

s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. 

3/  Uchádzačom, ktorí sa nebudú môcť z vážnych dôvodov zúčastniť prijímacej skúšky v riadnych 

termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín, najneskôr v poslednom týždni augusta. 

Riaditeľka školy v tomto prípade rezervuje miesto v počte zapísaných žiakov, ktorých prijíma do 

1. ročníka. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámia uchádzači, resp. zákonní zástupcovia 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 h a následne predložia najneskôr do 2 dní 

potvrdenie o závažnosti dôvodu.  

4/ Zákonní zástupcovia sú povinní vyznačiť na prihláške termín prijímacej skúšky, na ktorý 

sa uchádzač hlási a u uchádzačov do študijného odboru hotelová akadémia aj cudzí jazyk, 

z ktorého chce uchádzač konať prijímaciu skúšku.  

5/ Pre zlepšenie komunikácie medzi zákonnými zástupcami a riaditeľstvom školy je potrebné 

uviesť v prihláške na štúdium správne telefonický kontakt, e-mailovú adresu a adresu 

bydliska. 

6/ Zákonným zástupcom maloletých uchádzačov, resp. plnoletým uchádzačom, budú odoslané 

pozvánky na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 

7/ Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka strednej školy platia len pre školský rok, pre ktorý sa 

skúška konala. 
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8/ Riaditeľka školy v zmysle platnej legislatívy, môže neprijať do 1. ročníka aj prijatého uchádzača 

v prípade, že počet prijatých a zapísaných žiakov je nižší ako 17 v triede.  

9/ Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi, resp. zákonnému zástupcovi maloletého 

uchádzača, rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí  do termínu stanoveného MŠVVaŠ SR pre 

školský rok 2023/2024 cez informačný systém EduPage, prostredníctvom e-mailu, poštou, alebo 

do elektronickej schránky.   

10/ Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

11/ V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, bude uchádzačom pridelený kód, pod ktorým 

sa nájdu na výsledkových listinách podľa jednotlivých odborov. Výsledkové listiny  učebných 

a študijných odborov v systéme duálneho vzdelávania budú zverejnené samostatne. Všetky 

výsledkové listiny budú zverejnené na webovom sídle školy (www.kalina.sk) v termíne 

stanovenom MŠVVaŠ SR pre školský rok 2023/2024: 19. mája 2023. 

12/ Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne nepotvrdí prijatie dieťaťa na štúdium na 

tunajšej strednej škole ( nezapíše prijatého uchádzača na štúdium na tunajšej škole) v určenom 

termíne stanovenom MŠVVaŠ SR pre školský rok 2023/2024 - najneskôr do 24. mája 2023, 

rozhodnutie o prijatí je neplatné a na uvoľnené miesto bude prijatý ďalší uchádzač, podľa poradia 

výsledkov, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania a podal si odvolanie.  

13/ Zákonný zástupca uchádzača neodkladne informuje školu o zápise uchádzača na inú strednú 

školu. 

14/ V prípade, že sa nezapíše do niektorého odboru dostatočný počet uchádzačov, riaditeľka školy 

rozhodne o konaní 2. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest, alebo sa odbor 

neotvorí. Informáciu o konaní 2. kola zverejní riaditeľka školy do 6. júna 2023. 

15/ Prijatí uchádzači do všetkých odborov musia úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ, čo na začiatku 

školského roku 2023/2024 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka. 

16/ Prijatí uchádzači nesmú byť žiakmi inej strednej školy. 

17/ Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2023/2024, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

 

 

         Mgr. Darina Krčíková, v.r. 

              riaditeľka školy 

Použité skratky: 

MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

ZŠ – základná škola       

SJL – slovenský jazyk a literatúra    

CUJ – cudzí jazyk      

AJ – anglický jazyk 

NJ – nemecký jazyk 

RJ – ruský jazyk 

MAT – matematika 

CHE – chémia 

FYZ – fyzika 

BIO – biológia 

DEJ – dejepis 

GEO – geografia 

CŠPP –  centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

http://www.kalina.sk/


Príloha č. 1 

 

PREVOD SLOVNÉHO HODNOTENIA ŽIAKA NA ZNÁMKU 
 

Ak bol uchádzač na základnej škole hodnotený slovne v skrátenej podobe, bude mu slovné hodnotenie 

prevedené na známku nasledovne: 

1. dosiahol veľmi dobré výsledky (VDV) – známka 1 

2. dosiahol dobré výsledky (DV) – známka 2 

3. dosiahol uspokojivé výsledky (UV) – známka 3 

4. dosiahol neuspokojivé výsledky (NV) – známka 4 

 

Ak bol uchádzač na základnej škole hodnotený slovne v rozšírenej podobe, bude mu slovné 

hodnotenie prevedené na známku nasledovne: 

1. žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Pracuje samostatne, 

tvorivo, dokáže hľadať vlastné riešenia, samostatne pracuje, číta s porozumením, ústny 

i písomný prejav je správny, výsledky jeho činnosti sú veľmi dobré, originálne – 

známka 1 
 

2. žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy, zákonitosti podľa 

učebných osnov. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou 

učiteľa vie aplikovať v činnostiach, číta s porozumením, občas potrebuje usmernenie 

a motiváciu. Jeho ústny a písomný prejav má občas nedostatky, je menej presný 

a výstižný, výsledky jeho činnosti sú kvalitné bez väčších nedostatkov – známka 2 
 

3. žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery, kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami, na podnet učiteľa uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 

podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť, častejšie potrebuje 

usmernenie svojej práce, v ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky 

v správnosti, presnosti, výstižnosti, výsledky jeho činností sú menej kvalitné – 

známka 3 
 

4. žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí 

podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní, pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby, je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov, jeho ústny aj písomný 

prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne a podstatné nedostatky, 

potrebuje častú pomoc a usmernenie učiteľa, aby nedostatky opravil, nedokáže 

uspokojivo pracovať – známka 4 
 

5. žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, prejavuje 

slabšie vyjadrovanie schopnosti, je nesamostatný, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa, pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc, jeho ústny 

i písomný prejav je nesprávny, nepresný na nízkej úrovni, kvalita výsledkov jeho 

činnosti je neuspokojivá – známka 5 

 


