
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 2020/2021 

 
Denné štúdium 
 
     Prijímacie konanie sa riadi v zmysle  zákona č.  245/2008 Z.Z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, určení počtu žiakov v zmysle nariadenia predsedu BBSK 
a Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku  2019/2020. 
 

1. Plán výkonov pre dvojročné  a  trojročné učebné odbory Strednej 
odbornej školy obchodu   a služieb v Rimavskej Sobote na školský rok 
2020/2021 

 
Kód odboru Názov odboru                                Počet tried            Počet žiakov 
 
3686 F stavebná výroba   2   60 
3661 H          murár     ½                      10                             
6444 H          čašník, servírka   ½   12   
6445 H          kuchár     1   16            
     

2. Plán výkonov pre štvorročné a päťročné študijné odbory SOŠ  
obchodu a služieb na školský rok 2020/2021 

 
 

Kód odboru Názov odboru                       Počet tried            Počet žiakov 
 
     6323 K    hotelová akadémia              1   22                

6446 K     kozmetik      1   18 
 

 
3. Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania podľa plánu 

výkonov ( s výnimkou odboru 3686 F stavebná výroba). 
 
3.1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných 
študijných odborov  prijímacie konanie do učebných odborov sa koná 
od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.   Za prospech na základnej škole 
budú pridelené  preferenčné body podľa známok z koncoročnej 
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 
známky 5- nedostatočný nasledovne: 

3.2. Dva povinné predmety:  



Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne 
podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. ( 4-x).(4-x), kde x je 
známka 
* Slovenský jazyk a literatúra 
* Matematika 

3.3. Profilové predmety: 
Do celkového súčtu budú predelené body za každú známku 
samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: 
Počet bodov ´= 3.(4-x).(4-x), kde x je známka  
Stredná odborná škola obchodu a služieb určuje 2 profilové  predmety, 
ktoré zohľadňujú jej zameranie: 
prvý profilový predmet – cudzí jazyk 
druhý profilový predmet - chémia 

3.4. Doplnkové predmety 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne 
podľa nasledujúceho vzťahu: 
Počet bodov ´= 2.(4-x).(4-x), kde x je známka  
Stredná odborná škola obchodu a služieb určuje 4  doplnkové  
predmety: prvý doplnkový predmet: dejepis 
druhý doplnkový predmet : fyzika 
tretí doplnkový predmet: geografia 
štvrtý doplnkový predmet: biológia 

3.5. Prospech 
Ak žiak dosiahol v 8.7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých 
predmetov, do celkového hodnotenia  sa započíta 5 bodov za každý 
školský rok.  

3.6. Ďalšie kritériá 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé jedno kritérium 
samostatne ( 5 bodov) 

3.6.1. Predmetová olympiáda Predmetová olympiáda sa započítava do 
celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste 
v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ,NEJ, RUS, SJA,FNJ) DEJ, 
MAT, FYZ,CHE,BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.  

3.6.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenie  
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do 
celkového hodnotenia na základe dokladov ( 5 bodov) 

3.6.3. Vlastné kritéria školy  
Do celkového hodnotenia sa započítava celkový priemerný prospech 
žiaka zo všetkých klasifikovaných predmetov v 1. polroku 9. ročníka  
( max. 5 bodov) nasledovne: 
do 1,50- 5 bodov 
do 1,80 – 4 body 
do 2,0 -3 body 
do 2,25 – 2 body 
do 2.5 – 1 bod  

3.7. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 
a/ Podľa § 67 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 



bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej 

komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy ( ich súčet). 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne 

vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, 

prípadne jeho výkon. 

4. Kritériá pre prijatie do dvojročného učebného odboru Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote – 3686 F stavebná výroba. 

V prípade záujmu neprevyšujúcom najvyšší možný počet prijatých žiakov v odbore 
budú títo žiaci prijatí bez prijímacej skúšky a bez uplatnenia prílohy č. 2 Rozhodnutia 
ministra školstva  o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku  2019/2020.  
V prípade záujmu prevyšujúcom maximálny stanovený počet prijatých žiakov, budú 
uplatnené kritéria podľa Rozhodnutia ministra o termínoch, organizácii a hodnotení 
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v 
školskom roku  2019/2020. 

  

V Rimavskej Sobote   4.5.2020                         PaedDr. Jaroslav Bagačka 

         riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


