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Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 

 

1. Prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia v Hotelovej akadémii Brezno pre 

študijný odbor 6323 K hotelová akadémia sa bude konať v súlade so zákonom NR 

SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. V školskom roku 2018/2019 bude otvorený študijný odbor s plánovaným počtom 

prijatých žiakov (plán výkonov):  

 

             
Študijný odbor Počet Profilové predmety prijímacej 

skúšky názov kód tried žiakov 

 

hotelová akadémia 

 

 

6323 K 

 

3 

 

 

78 
slovenský jazyk a literatúra 

zvolený cudzí jazyk 

(AJ, FJ, NJ, RJ) 

 

 

 

3. Termíny konania prijímacích skúšok sú stanovené na: 

- pondelok     14. mája 2018 a 

- štvrtok        17. mája 2018.      

 

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. januára 2018 a po 

vyjadrení  Rady školy dňa 17. októbra 2017 určuje tieto kritériá a podmienky prijatia: 

 

- prihlásení žiaci (ďalej len uchádzači) budú vykonávať prijímaciu skúšku v súlade              

s § 66  zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozhodovaní 

o prijatí sa bude prihliadať na priemerný prospech dosiahnutý na konci  8. ročníka 

a v prvom polroku 9. ročníka, na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 

9. ročníka a na výsledky prijímacej skúšky.     

 

- uchádzači budú vykonávať prijímaciu skúšku formou písomnej skúšky z profilových 

predmetov v rozsahu podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 

v základnej škole. 

 

- rozsah prijímacej skúšky 

- študijný odbor - hotelová akadémia: 

slovenský jazyk a literatúra - 45 minút 

zvolený cudzí jazyk             - 45 minút 

(cudzí jazyk, z ktorého žiak vykoná prijímaciu skúšku, vyznačí 

v prihláške na štúdium, je to cudzí jazyk, ktorý sa žiak učil v základnej 

škole spravidla dlhšie). 

 

 



Z každého predmetu prijímacej skúšky musí uchádzač dosiahnuť minimálne 20 %-tnú 

úspešnosť. 

 

- v študijnom odbore hotelová akadémia musí uchádzač mať dobrú zdravotnú 

spôsobilosť potvrdenú lekárom. 

 

4. Postup pri prijímaní uchádzačov: 

 

- Uchádzači budú zoradení do poradia úspešnosti podľa získaného súčtu počtu bodov    

za prospech v základnej škole, celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka,  počtu 

bodov získaných na prijímacích skúškach, úspešné riešenie v krajskej a celoslovenskej 

predmetovej olympiády alebo víťazstvo v súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, 

o ktorý sa žiak uchádza. O tejto skutočnosti musí uchádzač doložiť písomný doklad - 

viď príloha. Prijatí budú uchádzači, ktorí po zoradení podľa získaného počtu bodov 

dosiahnu umiestnenie do počtu stanoveného plánom výkonov. 

 

- Pri prijímaní uchádzača, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka 

základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť 90 %, rozhoduje 

riaditeľka školy bez prijímacej skúšky. 

 

5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy 

(www.habrezno.sk) a v budove školy na verejne prístupnom mieste. V súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov budú uchádzači vedení pod číselným kódom. 

Riaditeľka školy uchádzačom o štúdium následne vydá rozhodnutie o výsledku 

prijímacieho konania. 

  

6. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca a prijatý 

uchádzač. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok vydaný základnou školou. 

Termín  konania zápisu bude zverejnený v deň konania prijímacích skúšok              

na verejne prístupnom mieste v budove školy. 

 

Podrobnejšie informácie k zápisu budú poskytnuté v deň konania prijímacích skúšok 

a budú zverejnené na webovej stránke školy (www.habrezno.sk). 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 25. januára 2018 

a sú platné pre prijímacie konanie do prvého ročníka denného štúdia pre školský rok 

2018/2019. 

 
Prílohy: - rozpis kritérií prijímacieho konania pre študijný odbor hotelová akadémie 

                  

 

 

Brezno  

 

                                                                                                         Mgr. Eva Dočekalová 

                                                                                                               riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

http://www.habrezno.sk/
http://www.habrezno.sk/


Príloha ku kritériám prijímacieho konania - Hotelová akadémia Brezno 

 

Študijný odbor - 6323  K hotelová akadémia 

 

 

1.  Prospech v základnej škole - na konci  8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka  

 

 

Priemerný prospech Získaný počet bodov 

1,00 - 1,50 25 

1,51 - 2,00 20 

2,01 - 2,50 15 

2,51 - 3,00 10 

   3,01 - a horší 5 

 

 

2. Výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka  

 

 

dosiahnuté % úspešnosti Získaný počet bodov 

100,00 - 90,00 10 

89,99 - 80,00 9 

79,99 - 70,00 8 

69,99 - 60,00 7 

59,99 - 50,00 6 

49,99 - 40,00 5 

39,99 - 30,00 4 

29,99 - 20,00 3 

19,99 - 10,00 2 

menej ako 10,00  0 

 

 

3. Výsledky prijímacej skúšky 

 slovenský jazyk a literatúra       - maximálny počet bodov 10 

 zvolený cudzí jazyk                   - maximálny počet bodov 10   

 

4. Umiestnenie na 1. – 3. mieste krajskej alebo celoslovenskej predmetovej olympiády 

alebo víťazstvo v súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza. 

O tejto skutočnosti musí uchádzač doložiť písomný doklad - získaný počet bodov  5. 

    

5. Pri rovnosti bodov bude rozhodovať pomocné kritérium - lepšia známka z profilových 

predmetov v prvom polroku 9. ročníka základnej školy.      

 

 

 

Brezno  

 

                                                                                                         Mgr. Eva Dočekalová 

                                                                                                                 riaditeľka školy 


