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Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 

pre prijatie žiakov do 1. ročníka na všetky odbory vzdelávania  
 

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a   
školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, § 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade                                
s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                  
č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.  

I. Plánovaný počet žiakov 1. ročníka na školský rok 2021/2022: 
 

Študijné odbory: 

6362 M kozmetička a vizážistka     19 žiakov  denné štúdium 

6425 K kaderník – vizážista   16 žiakov  denné štúdium 

6446 K kozmetik      9 žiakov  denné štúdium 

Spolu:        2 triedy študijných odborov 

Učebné odbory: 

6456 H kaderník    24 žiakov  denné štúdium 

Spolu:        1 trieda učebného odboru  

Termíny prijímacieho konania: 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia: 

a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 

2021, 

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 

2021.    

II. Kritéria prijímacieho konania pre jednotlivé odbory: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 6., 7. a 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka nasledovne: 

1.1. Povinné predmety:  
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Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥)/10 , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥)/10 , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o prvý profilový predmet:   Chémia 

o druhý profilový predmet:    Biológia  

 

1.3.  Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥)/10 , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o prvý doplnkový predmet:    Anglický jazyk 

o druhý doplnkový predmet:   Dejepis 

 

A) UČEBNÉ ODBORY 

Pre školský rok 2021/2022 budú prijímaní žiaci do učebného odboru 

kaderník  bez prijímacej skúšky na základe študijných výsledkov dosiahnutých 

na základnej škole - koncoročné výsledky 6.,7.,8. a polročné výsledky 9. ročníka 

– povinné, profilové, doplnkové predmety a prepočet známok na body 

uvedené vyššie. 

Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Bude vytvorený samostatný zoznam žiakov 

usporiadaných pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.  

Maximálny bodový zisk žiaka je 72 bodov. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky,  

stanoviska špeciálneho pedagóga a pohovoru rodičov žiaka s riaditeľom školy a výchovnou 

poradkyňou, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces 

schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.  

B) ŠTUDIJNÉ ODBORY 

Pre školský rok 2021/2022 budú prijímaní žiaci do študijných   odborov 

na základe prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky, študijných 

výsledkov dosiahnutých na základnej škole - koncoročné výsledky 6.,7.,8. 
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a polročné výsledky 9. ročníka – povinné, profilové, doplnkové predmety 

a prepočet známok na body uvedené vyššie. 

Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Pre každý odbor bude vytvorený 

samostatný zoznam žiakov usporiadaných pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.   

Poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu získaných bodov, ktoré žiak získa za splnenie nasledujúcich 

kritérií: 

1. prijímacia skúška zo slovenského jazyka (základné učivo ZŠ)       maximum 14 bodov 
2. prijímacia skúška z matematiky (základné učivo ZŠ)            maximum 14 bodov 
3.    priemerný prospech z povinných, profilových a doplnkových predmetov v 6. – 9. ročníku

                   maximum 72 bodov 

Maximálny bodový zisk žiaka je 100 bodov.  

V prípade, že z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie nebude možné vykonať prijímaciu skúšku 

zo slovenského jazyka a matematiky sa maximálny bodový zisk zmení a kritériá pre prijatie upravia 

podľa pokynov MŠ SR. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú prijímaní na základe prihlášky,  

stanoviska špeciálneho pedagóga a pohovoru rodičov žiaka s riaditeľom školy a výchovnou 

poradkyňou, kde sa posúdia na základe diagnózy a jej vplyvu na výchovno-vzdelávací proces 

schopnosti žiaka zvládnuť náročnosť štúdia.  

2. ROVNOSŤ  BODOV 

V prípade rovnosti bodov budú uplatnené nasledovné kritériá: 

Uprednostnený bude uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (v zmysle § 67 školského 

zákona) a potom tí uchádzači, ktorí dosiahli lepšie známky z určených povinných, profilových a 

doplnkových predmetov školy podľa zadaného poradia (uvedené v časti II/1). 

Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov zostupne. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa 

umiestnia na miestach zodpovedajúcich možnému počtu prijímaných uchádzačov v jednotlivých 

učebných a študijných odboroch.  

III. Spoločné ustanovenia  

1. Podmienkou prijatia do všetkých študijných i učebných odborov je i dobrý zdravotný stav. Uchádzači 

na začiatku školského roka 2021/2022 musia predložiť zdravotný preukaz.  

2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne 

určenom riaditeľkou školy najneskôr 31.augusta 2021.  

3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške 

na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2021.  
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4. Riaditeľka bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 
Z. z. (školský zákon). Do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo na 
vstupných dverách do budovy školy podľa výsledkov prijímacieho konania. Termín na doručenie 
rozhodnutia riaditeľky strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 
konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy 
napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do 
elektronickej schránky je do 20. mája 2021. Proti rozhodnutiu riaditeľky sa môže uchádzač alebo 
zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy.  
 

5. Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do miesta, ktoré odpovedá schválenému plánovanému počtu 
žiakov v jednotlivých odboroch, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 
doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení 
žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na 
webovej stránke školy v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo 
nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy 
(EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na gemerska@sosbeautyke.sk  
alebo poštou na adresu SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, 040 11 Košice  alebo do elektronickej schránky 
školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 
 

6. V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu  a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie  o nastúpení žiaka na štúdium 
alebo nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľka školy príjme na 
uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona  č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) v platnom znení. 
 

7. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, bude uchádzačom pridelený kód, pod ktorým sa 

nájdu na výsledných listinách podľa jednotlivých odborov. Všetky výsledkové listiny budú zverejnené 

na webovom sídle školy. 

8. V prípade, že do niektorého odboru sa záväzne neprihlási dostatočný počet uchádzačov, riaditeľka 

školy rozhodne o konaní 2. kola prijímacieho konania alebo sa odbor neotvorí. Na nenaplnený počet 

miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, vyhlási riaditeľka školy 2. kolo 

prijímacieho konania do 06. 06. 2021.   

9. Prijatí uchádzači do všetkých odborov musia úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ, čo na začiatku školského 

roku 2021/2022 preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.  

10. Prijatí uchádzači nesmú byť žiakmi inej strednej školy.  

11. Pre zlepšenie komunikácie medzi zákonnými zástupcami a riaditeľstvom školy je potrebné uviesť v 

prihláške na štúdium aj telefonický kontakt, správnu adresu bydliska a e-mailovú adresu.  

Kritéria boli prerokované v pedagogickej rade  27. 1. 2021 a v Rade školy 16. 2. 2021. 

         Mgr. Ingrid Sedláková 

               riaditeľka školy 
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