Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

KRITÉRIÁ
pre úspešné vykonanie skúšok a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre prijímacie
skúšky pre školský rok 2014/2015
Na základe zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní na
pedagogickej rade školy dňa 24. marca 2014, po vyjadrení rady školy dňa 24. marca 2014
a so súhlasom zriaďovateľa (odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja) č.
1864/2014/ORHC-039 zo dňa 20. 3. 2014 určujem kritériá na prijatie uchádzačov pre školský
rok 2014/2015.
Predpoklady prijatia na vzdelávanie


Do prvého ročníka vzdelávacích programov poskytovaných školou môže byť prijatý
uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie, t.j. ukončil 9 ročníkov základnej školy,
resp. v školskom roku 2013/2014 ukončí 9. ročník základnej školy alebo uchádzač, ktorý
absolvoval 4. ročník osemročného vzdelávacieho programu a splnil podmienky
prijímacieho konania.




Uchádzač o prijatie nie je žiakom inej strednej školy.
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom
predmete úspešnosť najmenej 90 % je prijatý bez prijímacej skúšky.

1. Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v I. kole 12. mája
2014 a 15. mája 2014 (v II. kole 17. júna 2014) na základe prijímacej skúšky do 5 tried
uvedených študijných odborov v počte 135 žiakov:
Číslo odboru
6323 K
2951 M
6329 M 01
6324 M
6444 K
6445 K

Názov odboru
hotelová akadémia
výživa a šport
obchodné a informačné služby - medzinárodné
obchodné vzťahy
manažment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár

Plán prijatia uchádzačov
60
10
10
10
20
25

Poradie žiakov študijných odborov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov
získaných:
a) z prijímacej skúšky profilového predmetu slovenský jazyk – max. 30 bodov,
b) z prijímacej skúšky profilového predmetu matematika – max. 30 bodov, v študijnom
odbore hotelová akadémia profilový predmet cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský)
– max. 30 bodov,
c) z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9 – max. 40 bodov,
d) z prospechu na ZŠ v 6. – 8. ročníku v II. polroku a 9. ročníku v I. polroku zo všetkých
povinne klasifikovaných predmetov – max. 40 bodov,
e) z umiestnenia na 1. – 3. mieste na olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia
s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza- max. 10 bodov, k prihláške je
potrebné doložiť fotokópiu diplomu alebo výsledkovej listiny súťaže,

za znížené známky zo správania v 8. ročníku (II. polrok) a 9. ročníku (I. polrok)
základnej školy sa odpočíta najviac 20 bodov.
2. Žiak nevyhovuje prijímacím podmienkam ak v študijných odboroch dosiahol celkový
súčet bodov 40 a nižší alebo mal zníženú známku zo správania na stupeň 3 a horší.
3. V prípade rovnosti bodov o umiestnení v jednotlivých študijných odboroch rozhodne
riaditeľka školy na základe týchto ukazovateľov v uvedenom poradí:
a)
b)
c)
d)
e)

vyššia úspešnosť z prijímacej skúšky z profilových predmetov,
lepší priemer známok získaných zo Základnej školy,
vyššia úspešnosť v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ,
lepšia známka z vyučovacieho jazyka v 9. ročníku základnej školy,
prednosť žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou.

4. Podľa § 67 ods. 2 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa prihliada na
zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania
vzhľadom na náročnosť prípravy počas odborného výcviku špecifikované v platných štátnych
a školských vzdelávacích programoch pre príslušný odbor.
5. Oznámenie o prijímacom konaní, osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené
výsledky prijímacieho konania a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní, budú doručené
uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr do 30. apríla 2014.
6. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 19. mája 2014 na výveske
v budove školy a na webovom sídle školy www.habj.sk v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zákonným zástupcom žiakov bude rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium zaslané
poštou. Prijatým uchádzačom spolu s rozhodnutím o prijatí riaditeľ školy oznámi termín,
miesto a spôsob zápisu na štúdium. Zápis sa vykonáva na základe zápisného lístka, ktorý
žiak dostane od riaditeľa ZŠ, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka.
O konaní II. kola prijímacích skúšok rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov
prijímacích skúšok po I. kole len v tom prípade, keď nedôjde k naplneniu počtu prijatých
uchádzačov v počte 135 žiakov najneskôr do 31. mája 2014.
Kritériá k prijímaciemu konaniu boli prerokované a schválené na pedagogickej rade
školy dňa 24. marca 2014.

V Bardejove 24. marca 2014

RNDr. Eva Čajková, PhD.
riaditeľka školy

