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Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2012/2013 do 1.ročníka 
 

Prijímacie konanie sa bude riadiť v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a v zmysle § 12 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách, po 
prerokovaní v pedagogickej rade  25.1. 2012 a so súhlasným vyjadrením rady školy stanovuje tieto kritériá:  

Kritéria prijatia:  
 
Študijný  odbor   6323 6 00 – hotelová akadémia 
  

Na štúdium budú  žiaci prijímaní bez prijímacích skúšok. 
 

Za hlavné kritérium pri prijímaní uchádzačov sa bude považovať študijný prospech a  prijatí budú tí žiaci, ktorí zo 
všetkých prihlásených uchádzačov dosiahli najlepší študijný priemer v koncoročnom hodnotení v 6.,7.,8. ročníkoch 
a v I. polroku 9. ročníka z nasledovných predmetov: 
 
� slovenský jazyk a literatúra 
� cudzí jazyk  
� matematika 
� dejepis 
� zemepis 
� fyzika 
� chémia 
� prírodopis. 
 
 a nemali zníženú známku zo správania v 6.,7.,8. ročníku a v I. polroku 9. ročníka. 
V prípade, že rovnaký študijný priemer dosiahnu viacerí uchádzači o štúdium, budú pri ich prijímaní zohľadnené  
nasledovné kritériá: 

 
1) lepší priemer zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky 

2) úspešnosť v testovaní  T9-2012 zo slovenského jazyka a literatúry 

3) úspešnosť v testovaní  T9-2012  z matematiky  

4) umiestnenie na 1.,2.,3.mieste v celoštátnom a krajskom kole  alebo umiestnenie na 1.mieste v okresnom kole 
olympiád 

Zdravotné kritérium: 

predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, zraku, reči), s neporušenou 

funkciou pohybového ústrojenstva, nesmú trpieť kožnými chorobami a chorobami dýchacieho a nervového 

systému. 
 

Počet  žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka odboru 6323 6 00 hotelová akadémia 

počet tried: 3   
počet žiakov: 90  
 
Ak nebude možné zabezpečiť nadväznosť vyučovania cudzieho jazyka zo ZŠ z dôvodu nedostatočného počtu žiakov 
pre vytvorenie skupiny, škola si vyhradzuje právo zaradiť prijatého žiaka do skupiny s vyučovaním iného cudzieho 
jazyka 

 
 

Termíny: 
I. kolo  
1. termín -  14. máj 2012 
2. termín -  17. máj 2012 
 



Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 KošiceHotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 KošiceHotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 KošiceHotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice    

Do 6. júna riaditeľ školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na 
nenaplnený počet miest. 

II. kolo  
19.jún  2012 
 

Prihlášky na štúdium   

budú doručené do Hotelovej akadémie  
 

do 20. 04.  2012. 
. 

Riaditeľ  školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu. 
Riaditeľ školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín, miesto a spôsob zápisu 

na štúdium na strednej škole. Ak sa prijatý uchádzač  na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľ školy 
ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľ  
školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok). 

 
 
 
 

 
 
 
 

         ......................................................... 
Ing. Emil Egreši 
  riaditeľ školy 

 
 


