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K R I T É R I Á  

PRE PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

 

 

 

podľa MŠVVaŠ SR  číslo: 2021/9113:1-A1810 v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania na 

Spojenej škola, Scota Viatora 8, Ružomberok  

 

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku 19.2.2021      Mgr. Július Bruncko  
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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
doplnkov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
doplnkov a zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších zmien a doplnkov a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a  športu SR, 

ktorý podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245  

 
2. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (učebné odbory): 

 
Žiaci, ktorí si podali prihlášku do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe 
kritérií pre prijatie na štúdium trojročné učebné odbory 
 

2964 H cukrár 8 0,5 triedy 

6456 H kaderník 14 0,5 triedy 

6445 H kuchár 10 0,5 triedy 

6444 H čašník, servírka 12 0,5 triedy 

 
Kritériá pre prijatie na štúdium v trojročných učebných odboroch: 
 
 
     •  hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník)  ................ max. 50 bodov 
      
Vo všetkých odboroch bude za zníženú známku zo správania krátené bodové hodnotenie nasledovne 
za 8. ročník a 1. polrok 9. ročník:   
      • správanie uspokojivé .......................................  – 10 bodov 
      • správanie menej uspokojivé ............................  – 20 bodov 
      • správanie neuspokojivé ...................................  – 30 bodov 
 
Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa 
dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bode 1. 
V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení žiaci:  
1.   so zmenenou pracovnou schopnosťou, zdravotne vyhovujúci pre daný odbor,  
2.   ktorí boli úspešní riešitelia olympiád,  
3.   s lepším prospechom zo slovenského jazyka a literatúry z 8. a 9. ročníka ZŠ. 
 
Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacieho konania na základe prospechu.  
 
2. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka (študijné odbory): 
 
V zmysle § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa prijímacie skúšky konajú v termínoch: 
Prvý termín: 03. 05. 2021 — 04. 05. 2021 
Druhý termín: 10. 05. 2021 – 11. 05. 2021  
 
Žiaci, ktorí si podali prihlášku do študijného odboru, konajú prijímacie skúšky z profilových 
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predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika.  
 
a) štvorročné študijné odbory 
 

6324 M manažment regionálneho cestovného 
ruchu 

8 0,5 triedy 

6446 K kozmetik 8 0,5 triedy 

3158 M styling a marketing 8 0,5 triedy 

 
 
 Kritériá pre prijatie na štúdium v štvorročných študijných odboroch: 
 
Žiaci vo všetkých odboroch budú prijatí  na základe nasledovných kritérií: 
 

 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry ..... max. 20 bodov – min. 5 bodov 

 prijímacie skúšky z matematiky...................................... max. 20 bodov – min. 5 bodov 

 hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník)  ......... max. 60 bodov  
 
                SPOLU max počet bodov = 100 bodov 

 
 
b) päťročné študijné odbory 
 
Žiaci, ktorí si podali prihlášku do študijného odboru hotelová akadémia, konajú prijímacie skúšky 
z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk. 
 

6323 K hotelová akadémia 16 žiakov 1 trieda 

 
 
Kritériá pre prijatie na štúdium v päťročnom študijnom odbore: 
 
 

 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry .... max. 20 bodov – min. 5 bodov 

 prijímacie skúšky cudzí jazyk  ....................................... max. 20 bodov – min. 5 bodov 

 hodnotenie zo ZŠ (8. ročník a 1. polrok 9. ročník)  ....... max. 60 bodov 
 

               SPOLU max počet bodov = 100 bodov 
 

 
Vo všetkých odboroch bude za zníženú známku zo správania krátené bodové hodnotenie nasledovne 
za 8. ročník a 1. polrok 9. ročník:   
      • správanie uspokojivé .......................................  – 10 bodov 
      • správanie menej uspokojivé ............................  – 20 bodov 
      • správanie neuspokojivé ...................................  – 30 bodov 
 
Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa 
dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bodoch a, b. 
V prípade rovnosti bodov budú uprednostnení žiaci: 
1.   so zmenenou pracovnou schopnosťou, vyhovujúci zdravotne pre daný odbor, 
2.   ktorí boli úspešní riešitelia olympiád, 
3.   s lepším prospechom zo slovenského jazyka a literatúry z 8. a 9. ročníka ZŠ, 
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4.   s lepším prospechom z matematiky z 8. a 9. ročníka ZŠ. 
 
Uchádzačom so zdravotným znevýhodnením sa bude pri prijímacích skúškach prihliadať na mieru ich 
zdravotného znevýhodnenia (napr. pridaním času na vypracovanie testu). Úprava bude špecifikovaná 
individuálne v závislosti na miere znevýhodnenia, ktorá musí byť uvedená a potvrdená v prihláške 
príslušným lekárom v zmysle § 63 ods. 5 zákona 245/2008. 
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy: www.ssrk.sk do  
12. 05. 2021 a na výveske pri vstupe do školy. 
 
Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 044/4313412.  

Článok 2 

Predmet prijímacej skúšky  

1. Predmetom prijímacej skúšky v súlade s Profilovými predmetmi (slovenský jazyk a literatúra a 
matematika) na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2021/2022, ktoré určilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, je overenie vedomostí z 
učiva základnej školy. 

2. Forma prijímacej skúšky je písomná:  

- pre odbor manažment cestovného ruchu, styling a marketing, kozmetik:  

      test zo slovenského jazyka a literatúry, test z matematiky,  

- pre odbor Hotelová akadémia:  

test zo slovenského jazyka a literatúry, test z cudzieho jazyka (anglický, 

nemecký)   

Prihlášky na štúdium a organizácia pri j ímacej  skúšky  
Na základe Určenia najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK:  
http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-
2021_2022.pdf     do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022  
 
Prijímacia skúška sa koná v termínoch: 
Prvý termín: 03. 05. 2021 — 04. 05. 2021 
Druhý termín: 10. 05. 2021 – 11. 05. 2021  

1. O štúdium na Spojenej škole, Scota Viatora 8, Ružomberok sa môžu uchádzať: 

a) žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú deviaty ročník základnej školy, 
b) štúdium nie je vhodné pre žiakov s mentálnym postihnutím  
c) štúdium je vhodné pre uchádzačov so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia) s 
ľahkým stupňom obmedzenia. 

2. Prijímacej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium, ktorí si podali prihlášku na štúdium na 
strednej škole v študijnom odbore. 

a) Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi 

základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021. Riaditeľ základnej školy odošle 
prihlášku na Spojenú školu, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, do 16. apríla 2021. 

b) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na Spojenú školu, 

http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf
http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf
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Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, do 16. apríla 2021. Jeho prospech uvedený v prihláške 

potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval alebo k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo 

základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie. 

c) Pri podaní prihlášky na štúdium na strednú školu poštou rozhoduje dátum odoslania na 
pečiatke pošty. 

d) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (telesné postihnutie, zrakové postihnutie, 
sluchové postihnutie) pripojí k prihláške vyjadrenie o schopnosti študovať zvolený študijný 
odbor.  

e) Uchádzač so vývinovými poruchami učenia pripojí k prihláške poslednú správu príslušného 
CPPPaP. 

3.  Na prihláške na štúdium na strednú školu sa vyžadujú tieto osobné údaje: 
a) meno a priezvisko, rodné číslo uchádzača o štúdium, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole, výsledky z predmetových olympiád 
za školské roky 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021. 

b) meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt na zákonných zástupcov 
uchádzača. 

4.  Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne a správne 
vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne.  

5.  Ďalší termín prijímacieho konania na nenaplnený počet žiakov v prípade, ak bude vypísaný 

riaditeľom školy, platia tie isté zásady prijímania ako pre prvý termín prijímacieho konania. 

Článok 4 

Harmonogram prijímacej skúšky  

7.45 - 8.00  hod.  prezentácia uchádzačov o štúdium 

8.00 - 8.05  hod.  organizačná časť k testovaniu SJL 
8.05 -9.05  hod. test zo slovenčiny a literatúry 
9.05 - 9.35  hod.  prestávka 

9.35 -9.40  hod. organizačná časť k testovaniu z matematiky alebo cudzieho jazyka 

9.40 -10.40 hod. test z matematiky alebo cudzieho jazyka 

Kritériá pre prijatie na štúdium  

Článok 5 

Vyhodnotenie testu 

1. Prijímacia skúška pre študijné odbory je hodnotená pridelením bodov podľa správnosti riešenia 

testových položiek. 

2. Kritérium úspešnosti — uchádzač o štúdium úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z testu zo SJL 
získa minimálne 5 bodov, z testu z MAT získa minimálne 5 bodov a z testu z cudzieho jazyka 
minimálne 5 bodov. 
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Článok  6 

Výchovno-vzdelávacie výsledky 

1. Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech za dve posledné klasifikačné obdobia 

nasledovne: 

a) žiakovi deviateho ročníka základnej školy za prospech na konci ôsmeho ročníka a na 
polroku deviateho ročníka, 

b) žiakovi, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (absolventi ZŠ), za prospech na konci ôsmeho 
ročníka a na konci deviateho ročníka. 

2. Do priemerného prospechu sa započítava prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 

matematika, zemepis (geografia), dejepis, prírodopis (biológia), fyzika, chémia a cudzí jazyk - 

anglický jazyk za dve klasifikačné obdobia podľa čl. 6, ods. 1. 

3. Uchádzač o štúdium môže získať za výchovno-vzdelávacie výsledky maximálne 100 bodov.  

Článok 7 

Podmienka prijatia uchádzača na štúdium 

1.  Riaditeľ školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 uchádzačov, ktorí úspešne 

vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na mieste, ktoré 
zodpovedá prijatiu podľa možného počtu žiakov daného učebného alebo študijného odboru 
určeným ŽSK (http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-

1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf). 

2.  Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov. 

3. Uchádzači s rovnakým počtom bodov, budú zoradení podľa kritérií uvedených v Čl. 8. 

4. V prípade, že medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľni miesto 

(napr. z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca uchádzača oznámi, že prijatý uchádzač 

nenastúpi), riaditeľ školy v rámci odvolacieho konania (proces „autoremedúry") prijme 

uchádzača, ktorý vykonal prijímaciu skúšku úspešne a je v celkovom poradí neprijatých 
uchádzačov najvyššie umiestnený a jeho zákonný zástupca podal odvolanie v zákonnej lehote 

voči rozhodnutiu o neprijatí. 

Článok 8 

Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia 

Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s nasledovnou prioritou: 
a) uchádzači so zdravotným znevýhodnením , 
b) vyšší počet bodov z testu SJL a MAT sumárne, 
c) vyšší počet bodov z testu z MAT, 

d) lepší priemerný prospech v predmete slovenský jazyk a literatúra, 
e) lepší priemerný prospech v predmete cudzí jazyk — anglický jazyk, 

http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf
http://www.zilinskazupa.sk/files/priloha-c.1_urcovanie-najvyssieho-poctu-ziakov-1.rocnika-sk-rok-2021_2022.pdf
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Článok 9 

Ospravedlnenie neúčasti na prijímacích skúškach  

Uchádzači, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní 

predložiť riaditeľovi školy doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky.   

Článok 10 

Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky a prijímacieho konania  

1. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa osobných identifikačných kódov na výveske 
školy a www. stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa termínu 

konania prijímacej skúšky, t. j. najneskôr v 12. mája 2021. 

2. Rozhodnutia o prijatí — neprijatí budú zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle 
správneho poriadku. 

3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej 

školy. 

4. Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 
Ružomberok. 0 odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu, Žilina. 

 

 


