
       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  OBCHODU A SLUŽIEB  

                                         Osvety 17, 96801 Nová Baňa 

          EDUID školy: 100011010 

Kritériá prijatia uchádzačov do prvého ročníka v 2-ročných učebných odboroch     pre 

dosiahnutie nižšieho stredného vzdelania 

pre školský rok 2022/2023 

bez prijímacích skúšok 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021Z.z., a so súhlasom zriaďovateľa,       

v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou a radou školy, 

stanovujem tieto kritéria na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 

V školskom roku 2022/2023 na základe určenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti BBSK v súlade s §31 odst. 2 zákona č.61/2015Z.z. 

otvárame učebné odbory nasledovne:  

Učebný odbor Počet žiakov 

2982 F potravinárska výroba 15 

3686 F stavebná výroba 15 

   

Termíny prijímacích skúšok: 

1. termín: 2.máj 2022 (pondelok) 

2. termín. 9.máj 2022 (pondelok) 

 

Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium do uvedených  učebných odborov: 

1. Neukončené nižšie stredné vzdelanie (neukončená základná škola) 

2. Vyplnenú prihlášku odoslať do 20.marca 2022 

Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené 

riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe 

potvrdené riaditeľom základnej školy. 

Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej 

školy alebo ich osvedčené kópie. 

3. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

Pre štúdium v uvedených odboroch nie je potrebné prikladať potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti 

4. V prípade prijatia uchádzača do zvoleného učebného odboru a nenaplnenia 

schváleného počtu prijímaných žiakov v zvolenom učebnom odbore, bude 

uchádzač po dohovore s rodičmi preradený do iného učebného odboru. 

 



5. Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 budú zverejnené  

dňa 18.5.2022 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí na štúdium podľa uvedených kritérií a vydá 

rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy. 

6. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole 

prijatie na vzdelávanie.  

Vzor potvrdenia je prílohou č. 1 tohto usmernenia. 

7. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí 

odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované pedagogickou radou dňa 27.1.2022  

 

 

 

                                                                                                                       Ing. Jozef Koperdák v.r.                                                                 

                                                                                                                             riaditeľ školy 


