
SÚkro mná stredná odborná škola _ Gastroškola. Bieloruská 1. Bratislava

Kritéľiá pre prijímanie Žiakov do 1. ročníka
pre škoIský rok 202312024

do študiiného odboru:
o 6444 K čašnĺk, seruírka
o 6445 K kuchár

do učebného odboru:
. 6444 H čašnĺk, seruíľka
o 6445 H kuchár

do nadstavbového štúdia:
o 6421 L spoločné stravovanie
. 6403 L podnikanie v remeslách a službách

V zmysle $ 65 odsek 2, zákona NR SR č. 24512008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektoých zákonov po prerokovaní So
zriad'ovatel'om školy, radou školy' a pedagogickou radou, vydáva riaditel' Školy
nasledovne kriteriá prijímacieho konania:

1. V školskom roku 202312024 otváľame podl'a schváleného plánu výkonov
tieto študiiné odborv:
6444 K čašnĺk, servĺrka
6445 K kuchár

o Písomne prijímacie skúšky sa budú konať zo slovenského jazyka a literatúry
(SJL) a matematiky (MAT) formou testu.

. Žiaci budú prijatĺ podl'a poradia do počtu určeného schváleným plánom
výkonov na jednotlive odbory na základe súčtu bodového hodnotenia
priiímacej skúšky _ maximálny počet bodov 40 (20 SJL a 20 MAT)

. Ak Žiak dosiahne z Testovania 9-2023 v kaŽdom predmete samostatne
úspešnost' najmenej 80o/o, bude prijatý bez prijĺmacej skúšky.

o V prípade rovnosti bodov získaných z prijímacej skúšky, bude prljatý Žiak,
s lepším priemerným prospechom zo SJL a MAT za prvý polrok 9. ročníka
ZS.



2. V školskom roku 202312024 otvára pod!'a schváleného plánu vÝkonov
tieto učebné odborv:
6444 H čašnĺk, servírka
6445 H kuchár

. Žiaci budú prijatĺ bez priiímacei skúškv do počtu určeného schváleným
plánom výkonov na jednotlivé odbory.

o V prípade vyššieho počtu prijatých prihlášok nad určený schválený plán
výkonov, bude prijatý Žiak, s lepšĺm priemerným prospechom zo SJL a MAT
za prvý polrok 9. ročníka ZŠ'

Podmienkou platnosti rozhodnutia o prijatí žiaka do vyššie uvedených študijných
a učebných odborov je:

./ zĺskanie niŽšieho stredného vzdelania - úspešné ukončenie 9. ročníka
zŠ. loortadom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloŽkou,
ktoré Žiak predkladá na začiatku šk. roka 202312024.l

./ skutočnosť, Že uchádzač nie je Žiakom inej strednej školy

3. V školskom roku 2023/2024 otvárame tieto odborv nadstavbového štúdia:
642'l L spoločné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a službách

. Prijatí budú uchádzači, ktorĺ získali stredné odborné vzdelanie (výučný list)
a v súlade s Vyhláškou č,'251t2o18 Z' z. MŠWaŠ SR v znení neskorších
predpisov môŽu pokračovať v nadstavbovom štÚdiu v jednom z vyššie
uvedených študijných odborov.

PovinnÝmi prílohami prihláškv podl'a druhu záuimu o štúdium sú
o Správa z diagnostického vyšetľenia vykonaná zariadenĺm poradenstva a

prevencie nie staršia ako dva roky. Predkladá ju len uchádzač so
špeciáInymi výchovno_vzdelávacími potľebami.

. Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej
spÔsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania' Predkladá len uchádzač so
zd ravotným znevýhod nením.

. Potvrdenie o odbornom vzdelávanĺ a prĺpľave žiaka v systéme duálneho
vzdelávania, vydané zamestnávatel'om, ktoý má so školou uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávanĺ. Predkladá ju len uchádzaé, ktoÚ podáva
prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v
ktorom sa odborné vzdelávanie a prípráva poskytuje v systéme duátneho
vzdelávania.

o Kópie vysvedčenĺ. Predkladá len uchádzač, ak nie je možné, aby základná
škola, ktorÚ Žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka
uvedené na prihláške.



Teľmíny prijímacieho konania:
1. kolo:

o 1. termín - 04.05. - 05'05.2023
o 2. termín - 09.05. - 1o.o5.2o23

2. kolo:
o 20.06. - 21.06.2023

o konaní 2. kola prijímacieho konania rozhodne riaditeI'ka školy na základe
výsledkov prijĺmacieho konania po 1. kole len v tom prípade, ked' nedÔjde
k naplneniu počtu prijatých uchádzačov. Toto rozhodnutie zveiejní do 6. júna 2O2ó'

Prijímacie skúšky
C Pozvanie uchádzač,ov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dnĺ pred termínom ich

konania.

' Prĺjatie uchádzačov, ktorí dosiahli z externého testovania v kaŽdom predmete
samostatne Úspešnost' najmenej 80% bez prijĺmacej skúšky, s priznaným
maximálnym počtom bodov za prl1imaciu skúšku.

' 19. mája 2023 zverejnenie zoznamu uchádzačov podl'a výsledkov
prijímacĺeho konania.

o Rezervovanie potrebného počtu mĺest pre uchádzačov, ktorí sa prijímacej
skúšky zo zdravotných dÔvodov nemohli zúčastnit'a boli riadne ospravedlnení
_ určenie náhradného termínu prijímacej skúšky najneskôr do 31 .8.2023'o Zákonný zástupca najneskÔr 22. mája 2023 písomne potvrdí SoŠ prijatie
na vzdelávanie - odoslanĺm potvrdenia o nastúpenÍ Žiaka na štúdium.o Do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia riaditel'a SoŠ o neprijatí _ moŽnost'
zákonného zástupcu odvolať sa.

Kritéria boli prerok9vane v pedagogickej rade (10.11 '2022), dané na vyjadrenie rade
školy a súhlasil s nimi zriad'ovatel'školy.

lng. Jarmila Tiefenbacherová.
riaditel'ka školy
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lng' Elena Jarošová.,
predseda Rady školy

Bc. Vlasta Vaneková
za zriad'ovatel'a školy G stroškola, s. r. o.,


