
Stredná odborná škola  obchodu a služieb 
Jilemnického 1282, 965 01  Žiar nad Hronom 

 

 
Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 

pre učebné odbory 
 

 
Riaditeľ školy v rámci prijímacích skúšok  bude postupovať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 
a)  Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru 
            žiakov podľa priemeru za druhý polrok 8. ročník ZŠ a prvý polrok 9. ročník ZŠ 
            (priemer priemerov). 
 

Ide o učebné odbory: 
 

6456 H   kaderník – dĺžka štúdia 3 roky 
6489 H   hostinský, hostinská – dĺžka štúdia 3 roky 
 
 

b)  V prípade rovnosti bodov budú zvýhodnení žiaci s priznaným charakterom ZPS a     
žiaci s lepším bodovým ohodnotením na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov 
ZŠ – testovanie 9. 
 

           Do 1. ročníka SOŠ obchodu a služieb je možné prijať nasledovný počet žiakov: 
 

6456 H  kaderník      15 žiakov 
6489 H  hostinský, hostinská    45 žiakov 

 
 Zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 9. mája 2017 v čase od 14.00 hod. do 17.00 

hod. v reštaurácii Gaudeamus. 
 

SOŠ obchodu a služieb bude robiť aj 2. kolo PS pre odbory, ktoré nebudú 
naplnené podľa uvedeného počtu žiakov, dňa 20. júna 2017. 

 
Kritériá PS do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom pre 
školský rok 2017/2018 boli schválené RŠ po predchádzajúcom prerokovaní na pedagogickej 
porade školy dňa   23. januára 2017  a v Rade školy dňa 22.2.2017  
 
 
 
V Žiari nad Hronom 22. februára 2017 
       
 
 
 
 

Ing. Miroslav Krajčov 
                 riaditeľ školy 

 
 



Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Jilemnického 1282, 965 01  Žiar nad Hronom 

 
 

Kritériá prijímacieho konania v študijnom odbore 
hotelová akadémia číslo odboru 6323 K 

 pre školský rok 2017/2018 
 

Riaditeľ školy v rámci prijímacích skúšok  bude postupovať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

 
  
I. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v 5-ročnom študijnom odbore hotelová akadémia 

(ďalej HA), sa zúčastnia prijímacieho konania dňa 9. mája 2017 (1. termín) a 11. 
mája 2017 (2. termín)  o 8.00 hodine na Strednej odbornej škole obchodu 
a služieb v Žiari nad Hronom, Jilemnického 1282. 

 
II. Prijímacie skúšky budú pozostávať zo slovenského jazyka  a literatúry a cudzieho 

jazyka, ktorý si žiaci vyberú v deň prijímacích skúšok formou testu a to: 
- nemecký jazyk 
- anglický jazyk 
- francúzsky jazyk 
- ruský  jazyk 

III. Za dosiahnutý prospech v ZŠ ( priemer – priemerov) za 2. polrok 8. roč. ZŠ a 1. 
polrok. – 9. roč. ZŠ môže žiak získať maximálne 300 bodov. 

IV.     Na PS môže žiak získať zo slovenského jazyka a literatúry 200 bodov  a z cudzieho 
jazyka tiež 200 bodov. Spolu 400 bodov. 

V. Žiak môže spolu získať maximálne 700 bodov. 
VI. Žiak vyhovel PS, ak z každého predmetu (slovenský jazyk a cudzí jazyk) získal 

minimálne 50 bodov. 
VII. V prípade rovnosti bodov budú zvýhodnení žiaci, ktorí mali lepší priemer známok 

z cudzích jazykov na ZŠ a žiaci s priznaným charakterom ZPS. 
VIII. Žiakovi sa pripočítajú body, ktoré získal za Testovanie 9 zo SJL.  
IX. Žiak, ktorý je úspešným riešiteľom olympiády v cudzom jazyku alebo víťazom súťaže, 

ktorá súvisí so študijným odborom, o ktorý sa uchádza (HA), získa k celkovému počtu 
bodov maximálne 30 bodov za: 

 - okresné kolo :     10 bodov 
 - krajské kolo  :   20 bodov 
 - celoslovenské kolo :  30 bodov. 
X. Za zníženú známku zo správania sa žiakovi odráta z celkového počtu 30 bodov. 
XI. Informácie o prijatých resp. neprijatých žiakoch z obidvoch termínov budú oznámené 

dňa 11. mája 2017 o 14.00 hod. vo vestibule školy a na webovej stránke školy. 
Zároveň budú vydávané rozhodnutia o prijatí a neprijatí na štúdium 
v reštaurácii Gaudeamus spolu so zápisom do prvého ročníka. Zápis do 1. 
ročníka bude prebiehať v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

XII. Žiaci, ktorí neboli prijatí na štúdium, môžu podať odvolanie do 5 dní na BBSK  
 prostredníctvom školy, kde konali PS. 

 
 
 
 
 



 
XIII.     Do prvého ročníka študijného odboru hotelová akadémia pre školský rok 2017/2018  
            je možné prijať celkom 30 žiakov.      
 
 
 Organizačné pokyny pre účasť na PS budú obsiahnuté v pozvánke, ktorá bude 

zaslaná uchádzačom najneskôr 10 dní pred konaním prijímacích skúšok.  
 Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb na požiadanie umožní nahliadnuť do písomných prác 

uchádzača jeho zákonnému zástupcovi, ak ide o uchádzača, ktorý je žiakom ZŠ aj 
triednemu učiteľovi alebo učiteľovi, ktorý vyučuje predmet PS na ZŠ. 

 Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť PS v stanovenom 
termíne, určí riaditeľ SŠ náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. 
Dôvod neúčasti na PS oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi SŠ 
najneskôr v deň konania PS. 

 
 
Kritériá PS do 1. ročníka v odbore hotelová akadémia na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad 
Hronom pre školský rok 2017/2018 boli schválené RŠ po predchádzajúcom prerokovaní na 
pedagogickej porade školy dňa  23. januára 2017 a v Rade školy dňa 22.2.2017 .   
 
 
     
V Žiari nad Hronom  22. februára 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Miroslav Krajčov 
                riaditeľ školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
 

 

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 
do nadstavbového štúdia 6403 L podnikanie v remeslách 

a službách 
 
Riaditeľ školy v rámci prijímacích skúšok  bude postupovať podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

    
I. a) Riaditeľ školy prijíma do nadstavbového štúdia žiakov, ktorí vykonajú PS zo 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky, 
b) Za dosiahnutý prospech  za druhý polrok 2. ročníka a prvý polrok 3. ročníka na   
SŠ, môže žiak získať maximálne 300 bodov, 
c) Na PS môže žiak získať zo slovenského jazyka a literatúry 200 bodov 
a z matematiky tiež 200 bodov. Spolu 400 bodov. 
d)  Žiak môže spolu získať maximálne 700 bodov. 
e)  Žiak vyhovel PS, ak z každého predmetu (SJL, MAT), získal minimálne 50 bodov. 

 f) V prípade rovnosti bodov budú zvýhodnení žiaci, ktorí mali lepší priemer z cudzieho 
jazyka na SŠ. 

 
 Ide o odbor : 
 
 - 6403 L podnikanie v remeslách a službách 
  
II. Do 1. ročníka SOŠ obchodu a služieb je možné prijať nasledovný počet žiakov: 31 

žiakov 
 
  
  
III. Prihlášku do NŠ musí uchádzač zaslať na riaditeľstvo školy do 31. mája 2017 (1. 

termín) a do 31. júla 2017 (2. termín) spolu s kópiou vysvedčení za 1., 2. a 3.  ročník 
prvý polrok zo SŠ. 

 
IV.       PS do 1. ročníka NŠ sa uskutočnia posledný júnový týždeň a to : 

1. termín prijímacieho konania  20. júna 2017   
2. termín prijímacieho konania  25. augusta 2017  

 
 Kritéria PS do 1. ročníka NŠ na SOŠ obchodu a služieb v Žiari nad Hronom pre 

školský rok 2017/2018 boli schválené RŠ po predchádzajúcom prerokovaní na 
pedagogickej porade školy dňa 23. januára 2017 a v Rade školy dňa 22.2.2017. 

 

V Žiari nad Hronom 22. februára 2017  
 

 

         Ing. Miroslav Krajčov 
               riaditeľ školy  

   
 


