Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
___________________________________________________________________________
Č.j.: SOŠOS/2022/163
V Prievidzi 12.05.2022
č.z.2022/844

KRITÉRIA
prijímacieho konania na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy do
Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, pre
školský rok 2022/2023

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, určuje
kritéria prijímacieho konania na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy na školský rok
2022/2023 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 a vyhlášky MŠ SR č.
65/2015 o stredných školách v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so súhlasom zriaďovateľa a po
prerokovaní v pedagogickej rade dňa 12.05.2022

určuje podmienky prijímania uchádzačov o štúdium takto:

1. Prijímanie uchádzačov do nadstavbového štúdia
1A/ Prijímanie uchádzačov do 2-ročného denného nadstavbového štúdia do študijného
odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách bez prijímacích skúšok
Pri posudzovaní uchádzačov sa budú zohľadňovať:
Študijné výsledky troch ročníkov v učebných odboroch, na ktoré nadväzuje odborné
vzdelávanie v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – do úvahu sa
berie hodnotenie za 1. a 2. ročník koncoročné hodnotenie a 3. ročník polročné hodnotenie
u tohtoročných absolventov a u ostatných uchádzačov, ktorí ukončili štúdium už v predošlých
rokoch do úvahy sa berie koncoročné hodnotenie 1.-3. ročníka.
Priemer známok sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.
Do odboru denného nadstavbového štúdia budú pri rovnosti bodov zvýhodnení:
1. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 3. ročník strednej školy
2. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 2. ročník strednej školy
3. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 1. ročník strednej školy
Do 2-ročného denného nadstavbového štúdia so súhlasom zriaďovateľa môžeme prijať
nasledovné počty tried a žiakov:
Kód odboru
6403 L

Názov odboru
podnikanie v remeslách a službách

Počet tried
1

Počet žiakov
Minimálny počet: 17
Maximálny počet: 31

-21B/ Prijímanie uchádzačov do 3-ročného externého nadstavbového štúdia do študijného
odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách bez prijímacích skúšok
Pri posudzovaní uchádzačov sa budú zohľadňovať:
Študijné výsledky troch ročníkov v učebných odboroch, na ktoré nadväzuje odborné
vzdelávanie v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – do úvahu sa
berie hodnotenie za 1. a 2. ročník koncoročné hodnotenie a 3. ročník polročné hodnotenie
u tohtoročných absolventov a u ostatných uchádzačov, ktorí ukončili štúdium už v predošlých
rokoch do úvahy sa berie koncoročné hodnotenie 1.-3. ročníka.
Priemer známok sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.
Do odboru externého nadstavbového štúdia budú pri rovnosti bodov zvýhodnení:
1. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 3. ročník strednej školy
2. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 2. ročník strednej školy
3. Uchádzači, ktorí mali lepšie študijné výsledky za 1. ročník strednej školy
Do 3-ročného externého nadstavbového štúdia so súhlasom zriaďovateľa môžeme prijať
nasledovné počty tried a žiakov:
Kód odboru
6403 L

Názov odboru
podnikanie v remeslách a službách

Počet tried
1

Počet žiakov
Minimálny počet: 8
Maximálny počet: 31

2. Prijímanie uchádzačov do skráteného 2-ročného štúdia bez prijímacích
skúšok
Táto forma štúdia je určená pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelaní získali
najmenej stredné odborné vzdelanie. Uchádzači k prihláške predložia doklady o vzdelaní:
výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, diplom.
Do 2-ročného skráteného štúdia so súhlasom zriaďovateľa môžeme prijať nasledovné
počty tried a žiakov do jednotlivých učebných odborov:
Kód odboru Názov odboru
Počet
Počet žiakov
tried
2964 H
cukrár
Maximálny
počet: 31
6444 H
čašník, servírka
1
6445 H
kuchár
6456 H
kaderník

Spoločné ustanovenia
1. Prihlášky na nadväzujúce formy odborného vzdelávania si uchádzači môžu podať:
a) Do 2-ročného denného nadstavbového štúdia a do 3-ročného externého
nadstavbového štúdia do 31.05.2022.
b) do skrátenej formy štúdia si môžu uchádzači podať prihlášku do 31.05.2022 alebo
do 31.07.2022.
2. Prijímacia skúška v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania sa konať nebude.

-33. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný
kód, pod ktorým sa nájdu na výsledkovej listine. Výsledková listina pre 2-ročné denné
nadstavbové štúdium a 3-ročné externé nadstavbové štúdium bude zverejnená
21.06.2022. Výsledková listina pre skrátené štúdium bude zverejnená 23.08.2022.
4. Uchádzači, ktorí sa rozhodnú nenastúpiť na štúdium, neodkladne informujú o tomto
riaditeľstvo SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.
5. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší uchádzači, ktorí si podali odvolanie.
6. Prijatí uchádzači do všetkých študijných odborov 2-ročného denného a 3-ročného externého nadstavbového štúdia, musia úspešne ukončiť strednú školu v príslušných
učebných odboroch, na ktoré nadväzuje odborné vzdelávanie v študijnom odbore
6403 L podnikanie v remeslách a službách, čo na začiatku školského roka 2022/2023
preukážu predložením výučného listu.
7. V prípade, že sa neprihlási do nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania
dostatočný počet uchádzačov, triedy sa v školskom roku 2022/2023 neotvoria.

Mgr. Darina Krčíková, v.r.
riaditeľka školy

