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K R I T É R I Á 

   
prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 

 

 Prijímacie konanie sa riadi Zákonom NR SR č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Na základe pokynov zriaďovateľa si škola sama určuje presný počet žiakov v danom odbore na 

základe reálneho záujmu. Celkový schválený počet tried je 3+1 a počet žiakov 24+17.  

1. Plán výkonov pre trojročné učebné odbory SOŠ na školský rok 2016/2017  
 

 

 

 

 

 

 

Žiaci budú prijatí do 3-ročného učebného odboru 6456 2 kaderník, 6489 2  hostinský a 3668 2 

montér suchých stavieb na základe prijímacieho pohovoru.  

 

Podmienky prijatia:  
1) Žiaci budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého prospechového priemeru za 1.polrok 9. 

ročníka ZŠ do stanoveného počtu prijímaných žiakov. V prípade rovnosti priemerov bude 

uprednostnený uchádzač s celkovým vyšším počtom percent dosiahnutých v Testovaní 9-

2016.  

2)  Žiak nesmie mať zníženú známku zo správania v poslednom ročníku ZŠ (1.polrok 9.ročník) 

na tretí stupeň a štvrtý stupeň.  

3) Podmienkou nástupu je úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej školy. 

4) Požiadavky na zdravotný stav:  

Vyžaduje sa dobrý zdravotný stav, vylučujú sa chronické a alergické ochorenia kože a 

dýchacích ciest, choroby pohybového aparátu, skolióza, ploché nohy, nervové choroby, 

vylučujú sa poruchy zraku, reči a poškodenie sluchu, epileptické záchvaty, bacilonosičstvo a 

poruchy imunity voči infekciám.  

 

V školskom roku 2016/2017 otvárame jednu triedu s počtom žiakov 24.  

 

 

 Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 3-ročného učebného odboru kaderník,  hostinský a  

montér suchých stavieb na školský rok 2016/2017 boli prerokované na pedagogickej rade. 

 

 

 

 

V Rožňave, 25.1.2016       Mgr. Mária Prékop 

          riaditeľka školy 

Kód odboru Názov odboru Počet tried Počet žiakov  

 

6456 H 00 kaderník 0,33 8 

6489 H 00 hostinský 0,33 8 

3668 H 00 montér suchých stavieb 0,33 8 

mailto:zsfabryhoroznava@gmail.com

