
 

SCHVÁLENÝ POČET ŽIAKOV A KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE  

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022  

V SOŠ PODNIKANIA A SLUŽIEB LIPANY 

  

     Na základe § 62 - 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím 
PSK, ktorým sa určuje počet žiakov prvého ročníka, po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade 
školy, riaditeľ SOŠ podnikania a služieb Lipany  určuje tieto počty žiakov a podmienky prijímacieho 
konania pre šk. rok 2021/2022: 

  

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 

 3. máj 2021 - 1. termín – 1. kolo prijímacích skúšok 

10. máj 2021 - 2. termín – 1. kolo prijímacích skúšok 

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční len v prípade nenaplnenia počtu žiakov na jednotlivé študijné 
a učebné odbory po 1. kole a jeho termín bude oznámený najneskôr do 6. júna 2021. 

  

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠK. ROKU 2021/2022 

 

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

▪ 4553K  podnikateľ pre rozvoj vidieka         9 žiakov 

▪ 6446 K kozmetik                                        9 žiakov 

     Prijímacie skúšky v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka žiaci vykonajú z predmetov slovenský 
jazyk a biológia, v odbore kozmetik z predmetov slovenský jazyk a matematika vo forme písomného 
testu z učiva základnej školy v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. Za správne odpovede v 
teste je možné získať maximálne 100 bodov za každý test. Na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok 
je potrebné získať najmenej 25 bodov z každého testu. 

     Poradie uchádzačov bude zostavené podľa súčtu získaných bodov z oboch testov. V prípade 
rovnosti bodov budú použité tieto pomocné kritériá:  

Pomocné kritériá: 

1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok) 

2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok) 

3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách  

4.     zdravotné znevýhodnenie 

 

Podmienkou prijatia žiakov do uvedených študijných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka 

základnej školy.  
 

  



TROJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY: 

▪ 6456 H kaderník               9 žiakov 

▪ 2964H cukrár                    9 žiakov 

▪ 3678H inštalatér               9 žiakov 

Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok za predpokladu, že 
úspešne ukončia 9. ročník základnej školy. 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií: 

1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok) 

2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok) 

3. účasť na olympiádach a mimoškolských aktivitách  

4. zdravotné znevýhodnenie 
 
 
 
 
DVOJROČNÉ UČEBNÉ ODBORY: 

▪ 3161F praktická žena                       10 žiakov 

▪ 3686F stavebná výroba                    10 žiakov 

Elokované pracovisko Varhaňovce: 

▪ 3178F výroba konfekcie     31 žiakov 

Elokované pracovisko Jarovnice: 

▪ 3178F výroba konfekcie     31 žiakov 

Žiaci budú prijatí do uvedených učebných odborov bez prijímacích skúšok. 

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa týchto kritérií  

1. lepší prospech na základnej škole v 9. ročníku (1. polrok) 

2. lepší prospech na základnej škole v 8. ročníku (2. polrok) 

3. lepší prospech na základnej škole v 7. ročníku (2. polrok) 

4. lepší prospech na základnej škole v 6. ročníku (2. polrok) 

 

 

Poznámky: 

1. V dôsledku pandemickej situácie sa pre školský rok 2021/2022 k prihláške  na všetky vyššie 

uvedené odbory nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 
 

2. Riaditeľ školy v prípade nenaplnenia niektorého z odborov minimálnym počtom žiakov navrhne, 

na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu žiaka, presun žiaka do iného odboru. 

 

3. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania 

na šk. rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť 

prijímacieho konania neabsolvujú. 


