
 
 

 

 
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

do 1. ročníkov 

v Hotelovej akadémii, Hlinská 31, Žilina pre školský rok 2023/24 

 

     

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 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 2023/2024: 

 

1. PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV: 

 

 

       Názov 

         študijného odboru 

   

 

 

EduID  školy 

 

Stupeň vzdelania 

 

Dĺžka štúdia 

 

 

6323 K hotelová 

akadémia 

 

100009130 

ISCED  3A 

Úplné stredné odborné 

vzdelanie 

 

5 rokov 

 

6324 M manažment 

regionálneho CR 

 

100009130 

ISCED  3A 

Úplné stredné odborné 

vzdelanie 

 

4 roky 

 

6444 K čašník, servírka 

 

100009130 

ISCED  3A 

Úplné stredné odborné 

vzdelanie 

 

4 roky 

 

6445 K kuchár 

 

100009130 

ISCED  3A 

Úplné stredné odborné 

vzdelanie 

 

4 roky 

 

     Názov 

       učebného odboru 

   

 

 

EduID  školy 

 

Stupeň vzdelania 

 

Dĺžka štúdia 

 

 

6444 H čašník, servírka 

 

100009130 

ISCED  3C 

Stredné odborné 

vzdelanie 

 

3 roky 

 

2964 H cukrár 

 

100009130 

ISCED  3C 

Stredné odborné 

vzdelanie 

 

3 roky 

 

6445 H kuchár  

 

100009130 

ISCED  3C 

Stredné odborné 

vzdelanie 

 

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. 

 



 

 

2. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA  

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV DENNÉHO  ŠTÚDIA  (4-ročné odbory a 5-ročný odbor) 

 

Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia: 

 výsledkov prijímacej skúšky -  maximálny počet bodov 60, 

 výsledkov prospechu v základnej škole - maximálny počet bodov 40, 

 výsledkov externého testovania - maximálny počet bodov 10, 

 výsledkov ďalších kritérií. 

 

Žiak, ktorý v externom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom   predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 80 % je prijatý bez prijímacej skúšky. 

 

2.1  Zohľadnenie výsledkov písomnej prijímacej skúšky 

  Forma prijímacích skúšok :  písomná 

Obsah prijímacích skúšok : slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk –  

pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia 

slovenský jazyk a literatúra, matematika 

pre študijné odbory 6324 M manažment regionálneho 

cestovného ruchu, 6444 K čašník, servírka,  

6445 K kuchár 

Rozsah prijímacích skúšok :  učivo základných škôl v súlade s rozsahom vzdelávacích 

štandardov štátneho vzdelávacieho programu v základnej 

škole                    

 

1. Za vykonanie prijímacej skúšky získa žiak (žiačka) maximálne 60 bodov. 

2. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky ak získa: minimálne 20 % (6 bodov) 

z celkového počtu bodov v teste zo slovenského jazyka a literatúry a 20 % (6 bodov)    

z celkového počtu bodov v teste z matematiky alebo z anglického jazyka. 

3. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na 

prijímacej skúške s riadnym ospravedlnením (napr. potvrdenie lekára)  oznámi 

uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy 

najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, pred jej začiatkom.  

4. U uchádzača, ktorý nesplní ustanovenia § 66 ods. 8 školského zákona a nezúčastní sa 

prijímacej skúšky v riadnom termíne bez udania dôvodu, je prijímacia skúška 

považovaná za neúspešnú, nakoľko neboli splnené  kritériá prijímacieho konania. 

 

2.2   Zohľadnenie študijných výsledkov 

1. Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka. Výsledky základnej školy 

sú hodnotené Bodovým systémom, ktorý tvorí prílohu č. 1.   

2. Priemer známok zo základnej školy sa vypočítava z predmetov: slovenský jazyk a 

literatúra, anglický jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia.  

 

2.3  Zohľadnenie výsledkov externého testovania žiakov 9. ročníka 

 Výsledky externého testovania sú hodnotené Bodovým systémom, ktorý tvorí prílohu  

 č. 1.   



 

 

2.4  Zohľadnenie ďalších kritérií 

1. Za každé prvé až piate miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 7., 8. 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.  

Za každé prvé až tretie miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 7., 8. alebo 9. 

ročníku súťaže v rétorike Hviezdoslavov Kubín sa žiakovi pripočíta 5 bodov. 

Diplomy je potrebné priložiť k prihláške.  

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

odpočítava 10 bodov.  

 

2.5  Poradie uchádzačov 

Pri rovnosti bodov dvoch a viacerých uchádzačov pre štúdium v študijných                                

odboroch budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

1. riaditeľka školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho 

konania, 

2. po naplnení bodu 1/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

získal lepšie výsledky z prijímacej skúšky (súčet bodov za obidve časti PS), 

3. po naplnení bodu 2/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

získal lepšie výsledky z externého testovania zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky (súčet percent), 

4. po naplnení bodu 3/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

dosiahol lepší prospech v 2. polroku 8. ročníka, 

5. po naplnení bodu 4/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

dosiahol lepší prospech v 1. polroku 9. ročníka. 

 

 

3. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA UČEBNÝCH ODBOROV 

DENNÉHO ŠTÚDIA (3-ročné učebné odbory) 

 

Do trojročných učebných odborov budú prijímaní uchádzači bez konania prijímacej skúšky. 

Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza z bodového hodnotenia: 

 výsledkov prospechu v základnej škole, 

 výsledkov externého testovania - maximálny počet bodov 10, 

 výsledkov ďalších kritérií. 

 

3.1 Bodovanie študijných výsledkov zo základnej školy: 

1. Za prospech v základnej škole žiak získava maximálne 40 bodov pre učebné odbory.  

2. Priemer známok zo ZŠ sa vypočítava z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia (bez výchov). 

 

3.2  Zohľadnenie výsledkov externého testovania žiakov 9. ročníka 

Výsledky externého testovania žiakov 9.ročníka sú hodnotené Bodovým systémom, 

ktorý tvorí  prílohu č. 1.   

 

 



 

 

 

 

3.3 Zohľadnenie ďalších kritérií 

1. Za každé prvé až piate miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 7., 8. 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.  

Za každé prvé až tretie miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 7., 8. alebo 9.  

ročníku súťaže v rétorike Hviezdoslavov Kubín sa žiakovi pripočíta 5 bodov.   

Diplomy je potrebné priložiť k prihláške. 

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

odpočítava 10 bodov. 

 

     3.4  Poradie uchádzačov  

Pri rovnosti bodov dvoch a viacerých uchádzačov pre štúdium v učebných odboroch     

budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

1. riaditeľka školy prednostne príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania, 

2. po naplnení bodu 1/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

získal lepšie výsledky z externého testovania zo slovenského jazyka a literatúry 

a matematiky (súčet percent), 

3.  po naplnení bodu 2/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

dosiahol lepší prospech v 2. polroku 8. ročníka, 

4. po naplnení bodu 3/ v prípade rovnosti bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý 

dosiahol lepší prospech v 1. polroku 9. ročníka. 

 

4.  POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV 

 

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, autistický syndróm, kolapsové a vážne epileptické stavy. 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie 

vyjadrenie lekára  so špecializáciou všeobecné lekárstvo o spôsobilosti študovať 

zvolený odbor.  

 

Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaní s vývinovými 

poruchami učenia) môže vykonať primeranou formou prijímaciu skúšku za 

predpokladu, že spolu s prihláškou na štúdium doručí správu z diagnostického vyšetrenia 

vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.  

 

 



 

 

5.  SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na 

webovom sídle školy a na výveske školy v termíne určenom ministerstvom školstva a v 

tomto termíne odošle písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí zákonnému 

zástupcovi uchádzača.  

2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača do troch 

pracovných dní od zverejnenia výsledkov písomne potvrdí nastúpenie alebo 

nenastúpenie žiaka na štúdium. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo 

potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 2.  

3. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania, 

ktoré boli uvedené prihláške, strácajú platnosť.  

 V prípade doručenia po tomto termíne, nedoručenia alebo v prípade potvrdenia o 

nenastúpení stráca rozhodnutie o prijatí platnosť.  

4. Zákonný zástupca môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača 

na štúdium prostredníctvom riaditeľky školy, na ktorej konal prijímacie skúšky do 5 dní 

od doručenia rozhodnutia. O odvolaní uchádzača rozhodne Žilinský samosprávny kraj, 

odbor školstva a športu, Komenského 48, Žilina.  

5. Kritériá k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 boli 

prerokované v pedagogickej rade školy  dňa 26. januára 2022. 

 

 

 

                    Ing. Helena Milčevová  

                                                                                                     riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           Príloha č. 1    

Bodový systém na posúdenie študijných výsledkov pre prijímacie konanie do 

študijných a učebných odborov 

 

5- ročný študijný odbor      6323 K    hotelová akadémia        

4- ročný študijný odbor      6324 M   manažment regionálneho cestovného ruchu 

4- ročný študijný odbor      6445 K    kuchár, kuchárka          

4- ročný študijný odbor      6444 K    čašník, servírka   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3- ročný učebný odbor       6445 H    kuchár, kuchárka          

3- ročný učebný odbor       6444 H    čašník, servírka 

3- ročný učebný odbor    2964 H    cukrár   

        

     

Bodovanie prospechu za 8. a 9. ročník: 

Priemer známok     Body        Priemer známok               Body 

1,00 - 1,20                 20                               2,31 - 2,40                          10 

1,21 - 1,30                 19                               2,41 - 2,50                            9 

1,31 - 1,40                 18                               2,51 - 2,70                            8 

1,41 - 1,50                 17                               2,71 - 2,80                            7 

1,51 - 1,70                 16                               2,81 - 2,90                            6 

1,71 - 1,80                 15                               2,91 - 3,00                            5 

1,81 - 1,90                 14                               3,01 - 3,20                            4 

1,91 - 2,00                 13                               3,21 - 3,30                            3 

2,01 - 2,20                 12                               3,31 - 3,50                            2 

2,21 - 2,30                 11                               3,51 - 3,80                            1 

                                                                     3,81 a viac                            0 

 

 

Bodovanie externého testovania žiakov 9. ročníka: 

SJL   -  maximálne 5  bodov 

MAT - maximálne 5 bodov 

100%   -  80%     5 

  79%   -  60% 4 

  59%   -   40%     3 

  39%   -   20%        2 

  19%   -   10%        1 

  10%   -     0%                0 

Ak sa žiak nezúčastnil externého testovania – 0 bodov. 

 

 

Zvýšenie bodovania: 

Za každé prvé až piate miesto v okresnom alebo krajskom kole  v 7., 8. 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. Za súťaž 

v rétorike Hviezdoslavov Kubín sa žiakovi pripočíta 5 bodov za každé prvé až tretie miesto v okresnom 

alebo krajskom kole v 7., 8. a 9. ročníku. 

 

Zníženie bodovania: 

Za každú zníženú známku zo správania v základnej škole (7., 8. a 9. ročník) sa žiakovi odpočítava 10 

bodov.  

 


