Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov do študijných
odborov nadstavbového štúdia pre šk. rok 2020 – 2021

1) Prijímacie konanie pre uchádzačov do nadstavbového štúdia pre školský rok
2020 - 2021 sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade
so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
a v súlade so schváleným počtom tried Trenčianskym samosprávnym krajom.

2) Termíny konania prijímacích skúšok:
1. kolo
2. kolo

24. 06. 2020
27. 08. 2020 (pri nenaplnení plánovaného počtu uchádzačov v 1. kole)

3) Schválený počet tried: 2 v členení:
Odbor

Počet
tried

Forma
štúdia

Počet žiakov

1

denná

1

externá večerná

Minimálny počet žiakov v triede v dennej forme štúdia
je 17 a v externej forme štúdia 8.
Maximálny počet žiakov v triede je 31. Ak v septembri
2020 nenastúpi minimálny počet žiakov do triedy, trieda
sa neotvorí.

6403 L podnikanie
v remeslách a službách

4) Forma štúdia:

denná alebo externá – večerná
(podľa záujmu uchádzačov, ktorú označia na prihláške na štúdium)

5) Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie
a výučný list v príslušnom odbore, na ktorý je zvolený odbor štúdia nadväzujúci, nie je
žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na štúdium vo zvolenom odbore a
splnil podmienky prijímacieho konania.

6) Podmienky prijatia:
Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude
zostavené na základe vypočítaného študijného priemeru, kde ich po
vzostupnom usporiadaní prijímacia komisia umiestni do počtu voľných miest.
Tento študijný priemer bude vypočítaný na dve desatinné miesta bez známky zo
správania zo známok na konci 1. - 3. ročníka strednej školy, resp. 1. polroka
3. ročníka pre uchádzačov končiacich štúdium v školskom roku 2019/2020.
Pri 4-ročnom štúdiu sa študijný priemer vypočíta zo všetkých štyroch ročníkov.

7) Pri rovnosti študijných priemerov bude uprednostnený uchádzač:
 so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 s lepším priemerným prospechom z predmetov SJL, CUJ,
 ak nerozhodnú tieto kritériá, potom rozhodne prijímacia komisia.
8) V prípade uchádzačov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zmenenou
pracovnou schopnosťou o prijatí uchádzača do zvoleného odboru vzdelávania rozhodne
prijímacia komisia, ktorá posúdi schopnosť štúdia vo zvolenom odbore vzdelávania
na základe poskytnutých vyjadrení z centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Tieto vyjadrenia uchádzač
priloží k prihláške na štúdium.

Prerokované v pedagogickej rade dňa 17. 04. 2020.

Ing. Ján Hargaš, PhD., MBA
riaditeľ školy
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