
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 
Rimavská Sobota 

 
Kritériá pre prijímacie konanie  

v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1  
v Rimavskej Sobote na školský rok 2016/2017 

 
Denné štúdium 
 
     Prijímacie konanie sa riadi v zmysle  ustanovenia § 64 ods. (3) zákona č.  
245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným 
záväzným nariadením č. 30/2015 BBSK zo dňa 11. decembra 2015 s účinnosťou od 
1.1.2016 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo 
štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK. 
Celkový schválený počet  tried 1. ročníka denného štúdia zriaďovateľom  je 4. 
 
*Učebný odbor bez výučného listu, ktorým absolvent získal nižšie stredné odborné 
vzdelávanie -  pre žiakov, ktorí ukončili základné vzdelávanie v nižšom ako 9. 
ročníku, alebo neukončili 9. ročník  sa nezarátava do stanoveného počtu tried  
 

1. Plán výkonov pre dvojročné  a  trojročné učebné odbory SOŠ obchodu    
a služieb na školský rok 2016/2017 

 
Kód odboru Názov odboru                                Počet tried            Počet žiakov 
 
3686 F stavebná výroba *   2   60 
3661 H          murár     ½   15                             
6444 H          čašník, servírka   ½   15   
6445 H          kuchár     ½   15            
6456 H          kaderník           ½    15 
     
Kritériá pre prijatie do dvojročných  a  trojročných učebných odborov SOŠ 
obchodu a služieb 
 
     V prípade  záujmu neprevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov 
v odbore budú títo  prijatí bez prijímacej skúšky. 
 
     V prípade záujmu prevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov v danom 
odbore, budú bez prijímacieho pohovoru prijatí uchádzači, ktorí splnia nasledovné 
kritériá 

- na koncoročnom vysvedčení 8. ročníka nemajú celkový priemer známok horší 
ako 2,50 

- na polročnom vysvedčení 9. ročníka nemajú celkový priemer známok horší 
ako 2,50 

- z celoslovenského testovania deviatakov nemajú zo slovenského jazyka, ani 
z matematiky menej ako 25 % úspešnosť 



 
Žiaci, ktorí nesplnia kritériá pre prijatie bez prijímacieho pohovoru, absolvujú tieto 
pohovory ( len pohovory, nie prijímacie skúšky) s nasledovnými  zložkami 
hodnotenia 
 
- priemer  známok z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka ( 20% -  max. 20 

bodov) 
- priemer známok z polročného vysvedčenia 9. ročníka ( 20 % - max. 20 bodov) 
- výsledky celoslovenského testovania deviatakov ( SJL a mat.) (20% - max. 20 

bodov 
- prijímací pohovor – predpoklady pre zvolený učebný odbor ( 40 % - max. 40 

bodov) 
 
Najvyšší možný počet získaných bodov – 100. 
 
V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o poradí rozhodnú pomocné kritériá 
v tomto poradí dôležitosti: 
a/ uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť,  
b/ uchádzač sa umiestnil na 1.-3. mieste vo vyššom ako školskom kole olympiády  
    z matematiky resp.  cudzieho jazyka, 
c/ uchádzač dosiahol lepší prospech zo slovenského jazyka a literatúry na  
    polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ, 
d/ uchádzač dosiahol lepší prospech z matematiky na polročnom vysvedčení v 9.  
    ročníku ZŠ.  
 
2. Plán výkonov pre štvorročné a päťročné študijné odbory SOŠ  

obchodu a služieb na školský rok 2016/2017 
 
 

Kód odboru Názov odboru                       Počet tried            Počet žiakov 
 
     6323 K    hotelová akadémia              1   30                

6442 K     obchodný pracovník     ½   15   
6446 K     kozmetik     ½   15 
 
Kritériá pre prijatie do štvorročných  a päťročných študijných odborov SOŠ 
obchodu a služieb 

 
Bez prijímacej skúšky budú prijatí len uchádzači, ktorí pri celoslovenskom 
testovaní deviatakov dosiahli v oboch testovaných predmetoch minimálne 90 % 
úspešnosť. 
 
Žiaci, ktorí nesplnia kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky, budú túto konať zo 
slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, odbor hotelová akadémia zo 
slovenského jazyka a literatúry  a cudzieho jazyka. 
Aby úspešne vykonali prijímaciu skúšku, musia mať z oboch zložiek (slovenského 
jazyka a literatúry i matematiky) minimálne 7 bodov. 
 
 
 



 
Zložky hodnotenia pre stanovenie poradia uchádzača sú nasledovné: 
 
- celkový priemer známok z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka ( 20% -  max.  

20 bodov) 
- celkový priemer známok z polročného vysvedčenia 9. ročníka ( 20 % - max. 

20 bodov) 
- výsledky celoslovenského testovania deviatakov ( SJL a mat.) (20% - max. 20 

bodov 
- prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry ( 20 % - max .20 bodov) 
- prijímacia skúška z matematiky ( cudzieho jazyka)  ( 20 % - max. 20 bodov) 
 
Najvyšší možný počet získaných bodov – 100. 
 
V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o poradí rozhodnú pomocné kritériá 
v tomto poradí dôležitosti: 
a/ uchádzač má zmenenú pracovnú schopnosť,  
b/ uchádzač sa umiestnil na 1.-3. mieste vo vyššom ako školskom kole olympiády  
    z matematiky resp.  cudzieho jazyka, 
c/ uchádzač dosiahol lepší prospech zo slovenského jazyka a literatúry na  
    polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,  
d/ uchádzač dosiahol lepší prospech z matematiky na polročnom vysvedčení v 9.  
    ročníku ZŠ.  
 
Prijatí budú žiaci najviac do maximálneho počtu podľa plánu výkonov, zároveň 
musia mať  z každého predmetu prijímacej skúšky minimálne 7 bodov.  
Útvar riaditeľa pripraví v termíne  najneskôr do konania prijímacích skúšok 
tabuľky s bodmi za koncoročné výsledky 8. ročníka, polročné výsledky 9. ročníka, 
celoslovenské testovanie deviatakov.  

 
 
 
V Rimavskej Sobote 4.3.2016                   PaedDr. Jaroslav Bagačka 
         riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Príloha ku kritériám pre prijímacie konanie v Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1,  

Rimavská Sobota na  školský rok 2016/2017 
 

 

a) Tabuľka hodnotenia za výsledky na ZŠ 
 
Študijné odbory 
 
Hodnotenie v bodoch za koncoročné vysvedčenie 8. ročníka 
  
Do priemeru 1,80                   - 20  bodov 
Nad priemer 1,80 do 2,00      - 18  bodov 
Nad priemer 2,00 do 2,30      - 16  bodov 
Nad priemer 2,30 do 2,60      - 14  bodov 
Nad priemer 2,60 do 2,80      - 12  bodov 
Nad priemer 2,80 do 3,00      - 10  bodov 
Nad priemer 3,00 do 3,20      -   8  bodov 
Nad priemer 3,20 do 3,40      -   6  bodov 
Nad priemer 3,40 do 3,60      -   4  body 
Nad priemer 3,60 do 3,80      -   2  body 
Nad 3,80                                -    0 bodov 
 
Hodnotenie v bodoch za polročné vysvedčenie 9. ročníka 
  
Do priemeru 1,80                   - 20  bodov 
Nad priemer 1,80 do 2,00      - 18  bodov 
Nad priemer 2,00 do 2,30      - 16  bodov 
Nad priemer 2,30 do 2,60      - 14  bodov 
Nad priemer 2,60 do 2,80      - 12  bodov 
Nad priemer 2,80 do 3,00      - 10  bodov 
Nad priemer 3,00 do 3,20      -   8  bodov 
Nad priemer 3,20 do 3,40      -   6  bodov 
Nad priemer 3,40 do 3,60      -   4  body 
Nad priemer 3,60 do 3,80      -   2  body 
Nad 3,80                                -    0 bodov 
 

b) Tabuľka hodnotenia za výsledky na ZŠ 
 
Učebné odbory 
 
Do priemeru 1,80                   - 20  bodov 
Nad priemer 1,80 do 2,00      - 18  bodov 
Nad priemer 2,00 do 2,30      - 16  bodov 
Nad priemer 2,30 do 2,60      - 14  bodov 
Nad priemer 2,60 do 2,80      - 12  bodov 
Nad priemer 2,80 do 3,00      - 10  bodov 
Nad priemer 3,00 do 3,20      -   8  bodov 



Nad priemer 3,20 do 3,40      -   6  bodov 
Nad priemer 3,40 do 3,60      -   4  body 
Nad priemer 3,60 do 3,80      -   2  body 
Nad 3,80                                -    0 bodov 
 
Hodnotenie v bodoch za polročné vysvedčenie 9. ročníka 
  
Do priemeru 1,80                   - 20  bodov 
Nad priemer 1,80 do 2,00      - 18  bodov 
Nad priemer 2,00 do 2,30      - 16  bodov 
Nad priemer 2,30 do 2,60      - 14  bodov 
Nad priemer 2,60 do 2,80      - 12  bodov 
Nad priemer 2,80 do 3,00      - 10  bodov 
Nad priemer 3,00 do 3,20      -   8  bodov 
Nad priemer 3,20 do 3,40      -   6  bodov 
Nad priemer 3,40 do 3,60      -   4  body 
Nad priemer 3,60 do 3,80      -   2  body 
Nad 3,80                                -    0 bodov 
 

c.) Tabuľka hodnotenia z výsledkov celoslovenského testovania 
deviatakov 
 
Pozn. Do tabuľky berieme priemer z oboch predmetov – slovenský jazyk a literatúra 
a matematika  
( napr. slovenský jazyk a literatúra  – 30 %, matematika – 40 % - výsledok 35 %) 
 
90,01- 100      %  - 20 b.        
80,01-   90,00 % - 18 b. 
70,01-   80,00 %  - 16 b. 
60,01-   70,00 % - 14 b. 
50,01-   60,00 % - 12 b. 
40,01-   50,00 % - 10 b. 
30,01-   40,00 %  -   8 b. 
25,01-   30,00 % -   6 b. 
20,01-   25,00 % -   4 b. 
15,01-   20,00 % -   2 b. 
0,00  -   15,00 %  -   0 b.  
 
 
 
      PaedDr. Jaroslav Bagačka 
V Rimavskej Sobote 4.3.2016               riaditeľ školy    
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


