
   

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,  P r e š o v 

        
 

K r i t é r i á 
 

k prijímaciemu konaniu do I. ročníka  
 

 

     V súlade s § 62 - § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy stanovil pre žiakov, ktorí sa 

uchádzajú o štúdium na Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov:  

  

               I. termín prijímacích skúšok na deň 12. mája 2014 (pondelok)  

              II. termín prijímacích skúšok na deň 15. mája 2014 (štvrtok) 

 

ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest na deň 17. júna 2014 (utorok). 

 

     Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 27.01.2014, po vyjadrení Rady 

školy dňa 21.01.2014 a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením PSK č. 37/2014, 

ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných 

škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v šk. roku 

2014/2015  a listom vedúceho odboru školstva PSK č. 2095/2014/ORHC-14 zo dňa 20.3.2014 

 

určil do štyroch tried prvého ročníka 124 uchádzačov do týchto študijných odborov: 

 

   3158 M  - styling a marketing     11 žiakov 

   6324 M  - manažment regionálneho cestovného ruchu 42 žiakov 

   6325 M - ekonomické lýceum     20 žiakov 

   6329 M 01 - obchodné a informačné služby – medzinárodné 

      obchodné vzťahy     20 žiakov 

   6341 M  - škola podnikania     22 žiakov 

   6354 M - služby a súkromné podnikanie               9 žiakov 

               

 

Jednotné kritéria prijatia pre I. a II. termín 

 

A 
     Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol 

v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez vykonania 

prijímacej skúšky a zohľadňovania ďalších bonifikácií  (podľa § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v skratke PBPS – prijatý bez vykonania prijímacej 

skúšky). Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy 

dosiahol v jednom predmete úspešnosť najmenej 90 % a v druhom predmete úspešnosť menej 

ako 90 %, koná prijímaciu skúšku z oboch predmetov.  

 

     Úspešnosť ďalších žiakov do celkového poradia bude započítaná podľa celkového súčtu 

bodov získaných podľa písmena B, C, D a E. 
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B – bodovanie prijímacích skúšok 
 

1. Maximálne 50 bodov z prijímacej skúšky z matematiky. 

 

2. Maximálne 50 bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.  

 

  Celkový súčet bodov z prijímacej skúšky zo SJaL a M bude každému žiakovi do 

hodnotenia násobený číselným indexom „ 2“. 

 

C – bodovanie výsledkov testovania MONITOR – 9/2014 
 

1. Maximálne 100 bodov za výsledok testovania MONITOR – 9/2014 zo slovenského jazyka a  

     literatúry. 

 

2. Maximálne 100 bodov za výsledok testovania MONITOR – 9/2014 z matematiky. 

 

Počet získaných bodov do poradia sa rovná číselnej hodnote percentuálnej úspešnosti 

z týchto predmetov v MONITORE – 9/2014. 

 

D – bodovanie priemerných známok zo ZŠ 
 

1. Maximálne 27 bodov  za  priemer známok  v  6. - 8.  ročníku v II.  polroku a v 9. ročníku v I.  

    polroku. 

 

E – bonifikácia za umiestnenie v predmetových olympiádach  
 

1. Maximálne 12 bodov samostatne zo SJaL alebo M za  umiestnenie  na 1.,  2. alebo  3. mieste  

    v  krajskom  alebo celoštátnom  kole  predmetovej   olympiády  alebo  víťazom súťaže, ktorá  

    súvisí s odborom vzdelávania.  

2. Maximálne  8  bodov   samostatne  zo  SJaL  alebo  M    za   umiestnenie  v  krajskom   alebo  

    celoštátnom    kole    predmetovej     olympiády   alebo    súťaže,   ktorá   súvisí   s   odborom   

    vzdelávania. 

3. Maximálne  6  bodov  samostatne  zo  SJaL  alebo M za umiestnenie na 1., 2. alebo 3. mieste  

    v okresnom kole predmetovej olympiády alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania. 

4. Maximálne   4   body  samostatne   zo  SJaL  alebo  M   za   umiestnenie   v   okresnom   kole  

    predmetovej olympiády alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania. 

 

     Ak žiak predloží viac dokladov za umiestnenia získaných na rôznych úrovniach, hodnotí sa 

len jedno najvyššie umiestnenie. 

 

Maximálny počet získaných bodov z prijímacích  

skúšok a bonifikácie, t. j. z bodov B, C, D a E:              440 

 

Vyhovel kritériám prijímacej skúšky:            110 – 440 

Nevyhovel kritériám prijímacej skúšky:                0 – 109 
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Ostatné kritériá 
 

     V prípade rovnosti bodov o umiestnení rozhodne riaditeľ školy na základe týchto kritérií 

v tomto poradí: 

a) podľa § 67 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ prednostne prijme uchádzača, ktorý 

predloží rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o dlhodobom nepriaznivom 

zdravotnom stave, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam, 

b) v prípade, že viacerí uchádzači dosiahnú rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne celkový 

priemerný prospech všetkých známok okrem správania za 6. – 8. ročník v druhom polroku 

a v 9. ročníku v I. polroku štúdia na ZŠ. 

 

Organizácia prijímacieho konania 
 

1. Predpokladom pre prijatie uchádzačov vo všetkých odboroch štúdia je zdravotná 

spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore štúdia potvrdená príslušným dorastovým 

lekárom. 

2. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú 

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

3. Pre uznanie bodov z predmetovej olympiády, alebo súťaže, ktorá súvisí s odborom 

vzdelávania je potrebné predložiť spolu s prihláškou na štúdium aj originál diplomu za 

umiestnenie v súťaži, ktorý po overení komisiou bude vrátený  uchádzačovi.  

4. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa bodu 

„A“ najneskôr do 30. apríla 2014. 

5. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca maloletého 

uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

6. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania  § 57 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 o správnom konaní v zmení neskorších právnych noriem a o odvolaní sám 

rozhodnúť. 

7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 16.05. 2014. 

8. Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude 

zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy www.sospodnikania.sk pod 

prideleným číselným kódom v súlade so zákonom do 16.05.2014. 

9. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastní zápisu, riaditeľ školy začne správne konanie 

o zrušení rozhodnutia o prijatí. Na uvoľnené miesta budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, 

ktorí vyhoveli kritériám pre prijatie. 

10. Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenie príslušného študijného odboru 

potrebným minimálnym počtom žiakov budú so súhlasom zákonného zástupcu urobené 

presuny prihlášok  prijatých žiakov medzi odbormi v rámci školy. 

 

 

 

 

                                                              Ing. Stanislav Kuchta  

                                                                                                         riaditeľ SOŠP 

 

V Prešove 10. marca 2014 

http://www.zsspresov.sk/

