
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, 066 01  Humenné 

 

K R I T É R I Á 

na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018 

 

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

niektorých zákonov v platnom znení a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 14. 02. 2017  určujem kritériá 

na prijatie uchádzačov pre školský rok 2017/2018. 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie: 

1. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu poskytovaného školou  môže byť prijatý uchádzač, ktorý 

ukončil 9 ročníkov základnej školy, resp.  v školskom roku 2016/2017 ukončí 9. ročník základnej školy 

a splnil podmienky prijímacieho konania. 

2. Uchádzač o prijatie nie je žiakom inej strednej školy. 

Počet prijímaných žiakov podľa odborov:  

 6323 K hotelová akadémia     31 žiakov  

  6444 H čašník, servírka                              13 žiakov 

  6445 H kuchár    18 žiakov 

   

Termín konania prijímacích skúšok: 09. mája. 2017 a 11. mája. 2017 podľa výberu uchádzača uvedenom v 

prihláške na štúdium na strednej škole. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho 

zákonnému zástupcovi najneskôr 02. mája 2017 pre obidva termíny s uvedením začiatku prijímacích skúšok a 

ďalších organizačných pokynov. 

Prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky:  uchádzačovi o študijný odbor bude odpustená prijímacia skúška, 

ak v celoslovenskom testovaní  žiakov deviateho ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90 %. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy 02.  mája 2017.  

Prijímanie na základe vykonania prijímacích skúšok v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia: 

Všetci uchádzači (okrem tých, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia o prijatí bez prijímacích skúšok) vykonajú 

prijímacie skúšky   zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka (AJ, FJ, NJ, RJ) formou hromadných 

testov. 

 

Čas určený na riešenie testu z každého predmetu trvá maximálne 60 minút. Skúška zo slovenského jazyka a 

literatúry pozostáva z pravopisného testu a z hromadného testu (spolu 60 minút). Písomné skúšky budú 

hodnotené bodovým systémom bez známkovania rovnakým pomerom za obidva predmety (50 bodov za každý).  

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača sa bude vychádzať z týchto podmienok: 

1.Výsledok prijímacích skúšok z profilujúcich predmetov v bodovom ohodnotení, ktorý sa zvýši o: 

-  body  za klasifikáciu v  8. ročníku za klasifikáciu v 2. polroku a v 9. ročníku za klasifikáciu v 1. polroku na ZŠ 

okrem výchov vo výške:   

        a) za priemer známok do 1,50 - 40 bodov    

b) za priemer známok  do 1,60 - 35 bodov   

c) za priemer známok do 1,70 - 30 bodov   

d) za priemer známok do 1,80 - 25 bodov   

e) za priemer známok do 1,90 - 20 bodov   

f) za priemer známok do 2,00 - 15 bodov  

g) za priemer známok       do 2,10 - 10 bodov 

        h) za priemer známok      do 2,20 -  5 bodov  

 -  body získané v celoslovenskom testovaní  žiakov deviateho ročníka (počet získaných bodov  sa  rovná 

percentu   úspešnosti  z  týchto predmetov) 

 -  body  za úspešné riešenie predmetovej olympiády alebo víťazstvo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, 

o ktorý sa uchádza, za každé 10 bodov, spolu max. 20 bodov.  

Prijatí budú uchádzači s najvyššími získanými bodovými hodnotami  v počte stanovenom v  týchto kritériách. 

2. Priemerný prospech uchádzača v 8. a 9. ročníku 

3. Lepšie hodnotenie z profilujúcich predmetov v 8. a 9. ročníku 

4. Pri rovnakých prospechových podmienkach budú uprednostnení uchádzači s priznanou zmenenou pracovnou 

schopnosťou. 

5. Doplňujúce podmienky podľa bodov 2. - 4. prichádzajú do úvahy pri rovnosti získaných bodov za obidva 

predmety na prijímacej skúške, body za prospech a činnosť v ZŠ a body získané v celoslovenskom testovaní  

žiakov deviateho ročníka. 

 

Kritériá pre celkové hodnotenie v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia: výsledné poradie 

uchádzačov vznikne spočítaním bodov dosiahnutých za prijímacie skúšky (max. 100 bodov), body získané 



v celoslovenskom testovaní  žiakov deviateho ročníka  (max. 200 bodov), body za prospech a činnosť v ZŠ 

(max. 60 bodov).  

Žiak splnil kritériá prijímacieho konania na prijatie vtedy, ak spolu  z možných 360 bodov: 

- dosiahol  90 a viac bodov. 

 

Prijímacie konanie do učebných odborov:  6444 H čašník, servírka a 6445 H je bez prijímacích skúšok.  

1. Výsledné poradie uchádzačov vznikne spočítaním bodov získaných za prospech a činnosť v ZŠ (max. 60 

bodov):  

-  body  za klasifikáciu v  8. ročníku za klasifikáciu v 2. polroku a v 9. ročníku za klasifikáciu v 1. polroku na ZŠ 

bez výchov vo výške:   

a) za priemer známok  do 2,50 - 40 bodov    

b) za priemer známok    do 2,60 - 35 bodov   

c) za priemer známok  do 2,70 - 30 bodov   

d) za priemer známok    do 2,80 - 25 bodov   

e) za priemer známok    do 2,90 - 20 bodov   

f) za priemer známok do 3,00 - 15 bodov  

g) za priemer známok    do 3,10 - 10 bodov 

h) za priemer známok    do 3,20 -  5 bodov  

-  body  za úspešné riešenie predmetovej olympiády alebo víťazstvo súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, 

o ktorý sa uchádza, za každé 10 bodov, spolu max. 20 bodov Prijatí budú uchádzači s najvyššími získanými 

bodovými hodnotami  v počte stanovenom v týchto kritériách. 

2. Priemerný prospech uchádzača v 8. a 9. ročníku 

3. Lepšie hodnotenie  zo slovenského jazyk a literatúry a z  matematiky v 8. a 9. ročníku 

4. Pri rovnakých prospechových podmienkach budú uprednostnení uchádzači s priznanou zmenenou pracovnou 

schopnosťou. 

Doplňujúce podmienky podľa bodov 2 - 4. prichádzajú do úvahy pri rovnosti získaných bodov za  prijímaciu 

skúšku, body za prospech  na ZŠ a výsledky. 

 

Oznámenie výsledkov prijímacích skúšok: 

Dňa 12. mája 2017 bude zverejnený zoznam uchádzačov, ktorí sú prijatí (bez prijímacej skúšky, splnili  kritériá 

na prijatie), resp. nie sú prijatí (pre nedostatok miesta alebo nesplnili kritériá prijímacieho konania). Výsledky 

prijímacích skúšok a rozhodnutie riaditeľky školy o prijatých a neprijatých uchádzačoch bude zverejnené na 

výveske školy  a na internetovej stránke školy www.hahe.edupage.org v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zápis na štúdium: 

Termín  zápisu prijatých uchádzačov bude  zverejnený na internetovej stránke školy a v rozhodnutí o prijatí, 

ktoré dostane zákonný zástupca žiaka od riaditeľky Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné. Zápis 

vykonáva zákonný zástupca žiaka na základe zápisného lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ,  ktorú žiak 

navštevuje.  

Upozornenie: Ak sa uchádzač  (zákonný zástupca) na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 

prijatý na štúdium  v strednej škole je neplatné a  neobsadené miesto sa naplní ďalším uchádzačom v poradí.  

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodne o tom, či sa vykonajú prijímacie skúšky 

v ďalšom termíne (20. júna 2017) na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 

prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2017. 

2. Tieto kritériá boli prerokované na pedagogickej rade  Hotelovej akadémie, Štefánikova 28,    

      Humenné dňa    14. 02.  2017  a zverejnené   dňa  13. 03. 2017.                  . 

 

 

 

 

 

            Ing. Mariana Chudíková  

                                                     riaditeľka školy 

 

 

 


