
 

Stredná odborná škola podnikania a služieb 
Myslenická 1, 902 01 Pezinok 
tel. č.: 033/642 34 10, e-mail: info@soskompk.sk 

 
 

K R I T É R I Á 

pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022 (učebné odbory) 
 

Prijímacie konanie na SOŠ podnikania a služieb pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční podľa § 62 až 
§ 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky zo 4.januára 2021 o termínoch, organizácii a hodnotení 
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.  
 
Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutoční: 

1. kolo 
 prvý termín 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021 
 druhý termín 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021 

2. kolo 
V prípade nenaplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka, riaditeľka 
školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykoná prijímacie 
konanie v ďalšom termíne a rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle školy. 
 
SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok v školskom roku 2021/2022 otvára 1 triedu 
v trojročných učebných odboroch: 
 6445 H kuchár 10 žiakov 
 6456 H kaderník  10 žiakov 
 
Do 3-ročných učebných odborov budú žiaci po naplnení plánovaného počtu žiakov príslušného 
učebného a po splnení kritérií odboru prijatí  
 

bez prijímacích skúšok 
 
Podmienkou prijatia na SOŠ podnikania služieb je: 
 úspešné ukončenie 9. ročníka 
 
Kritériá prijatia v prípade väčšieho počtu uchádzačov pre daný učebný odbor: 
1. má zmenenú pracovnú schopnosť 
2. má lepší priemer známok z koncoročnej klasifikácie zo 7. 8. ročníka ZŠ a polročnej klasifikácie 

z 9. ročníka. Z dosiahnutých študijných výsledkov sa vypočíta priemerný prospech. Do 
priemerného prospechu sa nezapočítava hodnotenie z predmetov: hudobná výchova, telesná 
výchova, výtvarná výchova, občianska výchova, pracovné vyučovanie a správanie. Ak sa žiak 
učí dva cudzie jazyky, započítava sa iba jeden - jazyk s lepším prospechom. 

Pozn.: V prípade, že žiak bol hodnotený na konci 2. polroka v 8. ročníku slovne absolvoval, 
známka sa mu vypočíta priemer zo známok na konci 7. ročníka, 1. polroku 8. ročníka a 9. 
ročníka. 

3. umiestnenie v športovej súťaži alebo aktívna športová činnosť  
4. jedno vlastné kritérium SOŠ podnikania a služieb 
 účasť na súťažiach, kurzoch, krúžkoch varenia  

 
 
 



Záverečné ustanovenie 

1. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred 
termínom konania prijímacích skúšok (§ 65 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.). 

2. Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na 
štúdium.  

3. Zápis prijatých uchádzačov na školu sa vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná 
základná škola. Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok žiaka a svoj preukaz 
totožnosti. Účasťou na zápise sa potvrdzuje  záujem o štúdium na SOŠ podnikania a služieb, 
Pezinok.  

4. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne (bez vážneho odôvodnenia), 
rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové 
rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. 

5. Ak zákonný zástupca prijatého a zapísaného uchádzača svoj zápis zruší, bude uvoľnené miesto 
ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Zrušenie zápisu je nevratné - miesto sa okamžite obsadí 
ďalším uchádzačom v poradí. 

6. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača 
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

7. Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami uchádzačov je potrebné na 
prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača. 

8. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje 
právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu. 

9. V prípade dodatočných usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
budú uchádzači o štúdium prijatí na základe týchto usmernení, ktoré budú zverejnené na 
webovom sídle SOŠ podnikania a služieb, Pezinok.  

 
Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 26.1.2021 a Radou školy dňa 
10.2.2021.  
 
 
 
Ing. Natália Krejčiová, riaditeľka školy                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 


