
 

 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA  

do 1. ročníkov v Hotelovej akadémii, Hlinská 31, Žilina 

 pre školský rok 2020/2021  

 
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na 

vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade ustanovuje nasledovné kritériá 

pre prijatie žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov  denného štúdia pre 

školský rok 2020/2021: 

POČET ŽIAKOV,  KTORÝCH MOŽNO PRIJAŤ DO TRIED PRVÉHO ROČNÍKA: 

 

Názov 

študijného odboru 

   

 

Počet Stupeň 

vzdelania 

Dĺžka 

štúdia tried žiakov 

6323 K hotelová akadémia 2 36 ISCED  3A 5 rokov 

6324 M manažment regionálneho CR 1 20 ISCED  3A 4 roky 

6444 K čašník, servírka 0,5 10 ISCED  3A 4 roky 

6445 K kuchár 0,5 18 ISCED  3A 4 roky 

 

Názov 

učebného odboru 

   

 

Počet Stupeň 

vzdelania 

Dĺžka 

štúdia tried žiakov 

6444 H čašník, servírka 0,5 12 ISCED  3C 3 roky 

2964 H cukrár 0,5 8 ISCED  3C 3 roky 

6445 H kuchár 1 20 ISCED  3C 3 roky 

 

V trojročných učebných odboroch 6444 H a  6445 H sa odborné vzdelávanie a príprava 

poskytuje aj v systéme duálneho vzdelávania. Kritériá pre výber úspešných uchádzačov sú 

totožné s kritériami pre ostatných uchádzačov v daných odboroch. 

 



TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA 

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov 

a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÝCH 

A UČEBNÝCH ODBOROV 

 

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: 

Povinné predmety:  

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika                                                                                                                                                                  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Profilové predmety : 

o Anglický jazyk   

o Chémia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Doplnkové predmety: 

o Dejepis 

o Biológia 

o Geografia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

2. Zohľadnenie výborného prospechu 

 

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. Ďalšie kritériá 

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.  

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

žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

3.1 Predmetová olympiáda  

Za každé prvé až piate miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 8. ročníku alebo 9. ročníku 

v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEO  

a Pytagoriáde sa žiakovi pripočítavajú body nasledovne:  za 1. až 3. miesto  10 bodov,  za 4. 

až 5. miesto  5 bodov. 

3.2  Vlastné kritérium strednej školy 

Za každú zníženú známku zo správania v základnej škole (9., 8. a 7. ročník) sa žiakovi 

odpočítava 10 bodov.  

 

4. Poradie uchádzačov 

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledujúce 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) po naplnení bodu a/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý získal 

väčší počet bodov za bod č. 3.1 Predmetová olympiáda,  

c) po naplnení bodu b/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu slovenský jazyk a literatúra na konci 8. ročníka, 

d)  po naplnení bodu c/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu anglický jazyk na konci 8. ročníka, 

e) po naplnení bodu d/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším 

prospechom z predmetu matematika na konci 8. ročníka. 

 

5. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť 

 

Riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium  

vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.  

Vzhľadom na charakter a podstatu odborov čašník, servírka, kuchár, hotelová akadémia ako 

aj na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri práci, prijatiu uchádzača do odboru prekážajú 

zdravotné znevýhodnenia, ako sú závažné ochorenia pohybového systému (ochorenia 

chrbtice, horných a dolných končatín), závažné ochorenia dýchacích ciest, srdcové a cievne 



ochorenia, závažné alergie na potraviny, závažné ochorenia zraku a sluchu, poruchy 

správania, narušená komunikačná schopnosť, autistický syndróm, kolapsové a vážne 

epileptické stavy. 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaní s vývinovými 

poruchami učenia) sú povinní predložiť k prijímaciemu konaniu písomnú žiadosť zákonného 

zástupcu o prijatie integrovaného žiaka do strednej školy a aktuálne písomné vyjadrenie 

zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva k školskej integrácii.                  

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom 

sídle školy www.hazilina.sk podľa výsledkov prijímacieho konania a vydá 

rozhodnutie. 

 

2. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie 

o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

3. Proti rozhodnutiu riaditeľky strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo 

zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia.  

4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 

strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení 

žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. 

5. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet 

voľných miest na webovom sídle strednej školy. 

6. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

7. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100 % naplnenosť tried 

na webovom sídle strednej školy alebo zverejní konanie druhého kola prijímacích 

skúšok. 

8. Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 boli 

prerokované v pedagogickej rade školy per rollam dňa 6. mája 2020.  

 

                    Ing. Helena Milčevová  

                                                                                                    riaditeľka školy  

     

http://www.hazilina.sk/

