
 
 

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. t. 033/ 642 34 10,  e-mail: info@soskompk.sk 

     

KRITÉRIÁ PRIJATIA  

pre prijatie žiakov do 3 - roč. učebných odborov pre šk. rok 2020/2021 

V zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka SOŠ podnikania a služieb po 
prerokovaní v pedagogickej rade a v zmysle s usmernenia  ministra  školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „školský zákon“), ktorým určuje termíny, organizáciu a hodnotenie 
prijímania na vzdelávanie v stredných školách ustanovuje nasledovné kritériá pre prijatie 
žiakov do prvých ročníkov. 

SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok otvára v školskom roku 2020/2021: 
2 triedy s počtom žiakov 44 
 
6445 H kuchár   22 
6444 H čašník, servírka  10 
6456 H kaderník   12 
 
Do učebných odborov budú prijatí žiaci po naplnení plánovaného počtu žiakov príslušného 
učebného odboru 

bez prijímacích skúšok 
 
Kritériá prijatia v prípade väčšieho počtu uchádzačov pre daný učebný odbor:  
 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 
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: 
 
1.1 Dva povinné predmety: 

Do celkového súčtu mu 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 



1.2 Profilové predmety 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. ( 4 – x ) . ( 4 – x ), kde x je známka. 
 
prvý profilový predmet  -  anglický jazyk (všetky učebné odbory) 
druhý profilový predmet  - chémia (okrem 6444 H) 

 
 

Zákonný zástupca doručí vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú 
školu, prípadne vysvedčenie žiaka v elektronickej podobe prostredníctvom základnej školy 
alebo na mailovú adresu školy info@soskompk.sk. 
 

 
Záverečné ustanovenia: 

1. O prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania vydá škola rozhodnutie do  29. 
mája 2020. 

2. Uchádzačovi do 29.mája 2020 bude rozhodnutie o prijatí zaslané cez informačný systém základnej 
školy (napr. EduPage), odoslané naskenované tlačivo prostredníctvom e-mailu alebo poštou, prípadne 
si ho prevezme osobne za dodržania prísnych hygienických podmienok. 

3. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na dverách školy a na internetovej stránke školy 
www.soskompk.edupage.org do 29.mája 2020.  

4. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý bol prijatý na vzdelávanie do 4. júna 2020 doručí škole potvrdenie 
o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č.1. 

5. Do 5. júna 2020 zverejní škola počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle a na 
výveske SOŠ podnikania a služieb. 

6. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020 (2. kolo) 
Riaditeľka SOŠ PaS odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.  

7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020  záväzné potvrdenie 
(viď. Príloha č.1). 

8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený učebný odbor riaditeľke SOŠ PaS 
najneskôr do 31.augusta 2020.  

9. Najneskôr do 31.augusta 2020 uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, 
ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie ( potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vzdelávanie vo 
zvolenom odbore, ...) 

 

Prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou dňa 06.05.2020. 

 

V Pezinku dňa 06.05.2020     Ing. Natália Krejčiová  

             riaditeľka školy 

 



Príloha č. 1:     Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)  

Stredná odborná škola podnikania a služieb 

                                                   Myslenická 1 

                                        Pezinok  

 

V ............................................., dňa ......................  

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium. 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ 

bol prijatý/á na vašu strednú školu. 

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností: 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium. 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej 

strednej škole. 

S pozdravom  

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu 

* nehodiace sa preškrtnite  


