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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:  

 
Študijný  odbor:  6405 4 00 – pracovník marketingu 
 6444 4 00  - čašník, servírka 
 6445 4 00 – kuchár 
 
Učebný odbor štvorročný: 
 2977 2 00 – cukrár, kuchár 
 2978 2 00 – cukrár, pekár 
 
Učebný odbor trojročný: 
 2962 2 00 – pekár 
 2964 2 00 – cukrár 
 6444 2 00 – čašník, servírka 
 6445 2 00 - kuchár 
 

• úspešne ukončený  9. ročník 

• osobná hygiena 

• zdravotná spôsobilosť pre zvolený odbor 

• prospech 

• záujem o štúdium 

• výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov 
 
Prijímacie konanie sa uskutoční  formou pohovoru s uchádzačmi.  
Ak celkový počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet prijímaných žiakov, pri prijímaní sa bude 
postupovať podľa vyššie uvedených kritérií. 
 
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 daných odborov: 
 
počet tried: 1 
počet žiakov: 30 z toho: 10 žiakov   6405 4 00 – pracovník marketingu 
   10 žiakov   6444 4 00  - čašník, servírka 
   10 žiakov   6445 4 00 – kuchár 
 
počet tried: 1 
počet žiakov: 24 z toho: 12 žiakov   2977 2 00 – cukrár, kuchár 
   12 žiakov   2978 2 00 – cukrár, pekár 
 
počet tried: 1 
počet žiakov: 24 z toho: 12 žiakov   2962  2 00 – pekár 
   12 žiakov   2964  2 00 – cukrár 
 
počet tried: 1 
počet žiakov: 24 z toho: 12 žiakov   6444  2 00 – čašník, servírka 
   12 žiakov   6445  2 00 – kuchár 
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Termíny: 
I. kolo  
1. termín -  14. máj 2012 
2. termín -  17. máj 2012 
 
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 


