Kritéria prijatia na odbor
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica (ďalej
len SSOŠ PS) v súlade s § 65 ods. 1 – 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Prílohou č. 2 Rozhodnutia
ministra školstva, vedy, výskumu a športu o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na
vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.
apríla 2020 vyhlasuje:
prijímacie konanie
na štvorročné denné štúdium ukončované maturitnou skúškou v študijnom odbore
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
a zároveň verejne oznamuje
podmienky prijatia uchádzačov:
Čl. I.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJATIA
1. Uchádzač navštevuje 9. ročník základnej školy a jej štúdium úspešne ukončí najneskôr
do 31. augusta 2020.
2. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže
byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a splnil podmienky prijímacieho konania.
3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej
školy.
4. SSOŠ PS príjme do 1. ročníka v školskom roku 2020/21 maximálne 10 žiakov pre študijný
odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu.
5. Nakoľko sa v školskom roku 2019/20 neuskutočnilo testovanie žiakov deviateho ročníka
z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, nie je možné
v prijímacom konaní zohľadniť ustanovenie § 65 ods. 4) Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy o
prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy
bez prijímacej skúšky.
Čl. II.
KRITÉRIÁ PRIJATIA
Kritériám prijatia vyhovie uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
1. V súčte bodov dosiahnutých podľa Čl. III. sa uchádzač v celkovom poradí uchádzačov
o štúdium v tomto študijnom odbore podľa získaných bodov umiestni do 10. miesta.
2. Obsadil 11. alebo horšie umiestnenie v poradí uchádzačov o štúdium v tomto študijnom odbore
podľa Čl. III., ale po doručení potvrdení o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium podľa
Čl. IV, bodu 1.3. k 4. júnu 2020 a po následnom prehodnotení poradia (z poradia vypadávajú
úspešní uchádzači, ktorí doručili potvrdenie o nenastúpení na štúdium, alebo zápis dodatočne
zrušia) sa umiestni do 10. miesta.
Čl. III.
BODOVANIE VÝSLEDKOV UCHÁDZAČOV
O poradí uchádzačov rozhoduje počet dosiahnutých bodov podľa nasledovných kritérií:
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1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú
pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a
polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
1.1.

Povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.

o
o

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Profilové predmety :

1.2.

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Súkromná SOŠ Pro scholaris určila 2 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie
strednej školy, a to:
o
o
1.3.

Anglický jazyk
Geografia

Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Súkromná SOŠ Pro scholaris určila 1 doplnkový predmet, a to:

o
2.

Občianska náuka
PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo
všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3.

ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne podľa nižšie
uvedených bodov.
3.1. Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.
(20 b)
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste
až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku.
(10 b)
3.3. Umelecký výkon
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Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.
mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku.
(10 b)
3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového
hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v národnom alebo
medzinárodnom kole akejkoľvek súťaže v 8. ročníku alebo 9. ročníku.
(30 b)
3.5. Vlastné kritérium strednej školy – klasifikácia správania
Hodnotenie správania žiaka na konci 7. a 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka sa
započítava do celkového hodnotenia nasledovne:
Za hodnotenie správania „veľmi dobré“ vo všetkých troch ročníkoch získava žiak 30 b. Za
každé hodnotenie správania nižším stupňom sa od maximálneho počtu bodov tohto
kritéria odpočítava 10 b.
4.

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
5.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne
vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka,
prípadne jeho výkon.

6.

V celkovom súčte môže uchádzač dosiahnuť maximálny počet bodov 439.

Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov
a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
1. Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania na Súkromnej SOŠ Pro scholaris za
nasledovných podmienok:
1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10. apríla 2020 podal
prihlášku na vzdelávanie na Súkromnú SOŠ Pro scholaris.
1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podá do 15. mája 2020 prihlášku
na vzdelávanie na Súkromnú SOŠ Pro scholaris. Prihlášku na vzdelávanie doručí:
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1.2.1.cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
1.2.2.odoslaním
naskenovaného
sekretariat@soaza.sk

tlačiva

prostredníctvom

e-mailu

na

adresu

1.2.3.alebo poštou na adresu Súkromná SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica.
1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí na
Súkromnú SOŠ Pro scholaris, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
1.3.1.Zákonný zástupca žiaka, ktorý doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,
súčasne berie týmto na vedomie a súhlasí s tým, že výchova a vzdelávanie sa na
Súkromnej SOŠ Pro scholaris poskytuje za úhradu, a je teda povinný uhrádzať školský
poplatok vo výške podľa prospechu žiaka tak, ako je to uvedené na
https://proscholaris.sk/cestovny-ruch/ v sekcii „Čítať viac“ a je povinný uhradiť
zápisné vo výške 100,- € najneskôr do 15. júna 2020 na účet školy vo VÚB, a.s. č.
SK47 0200 0000 0026 3079 9151.
1.3.2.V prípade, ak zákonný zástupca úhradou zápisného v uvedenom termíne podľa bodu
1.3.1. nepotvrdí zápis do 1. ročníka, rozhodnutie riaditeľa Súkromnej SOŠ Pro
scholaris o prijatí žiaka na štúdium v súlade s § 68 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov stráca účinnosť a je neplatné.
1.3.3.Zápisné vo výške 100,- € je administratívny poplatok, ktorý sa nevracia, a to ani
v prípade, ak žiak na štúdium v septembri 2020 nenastúpi.
1.3.4.Podmienkou štúdia žiaka na Súkromnej SOŠ Pro scholaris je uzavretie písomnej
Dohody o finančných podmienkach štúdia medzi zákonným zástupcom žiaka a
Súkromnou SOŠ Pro scholaris, a to najneskôr do 31. augusta 2020.
1.4. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí
strednej škole
1.4.1.cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
1.4.2.odoslaním
naskenovaného
sekretariat@soaza.sk

tlačiva

prostredníctvom

e-mailu

na

adresu

1.4.3.alebo poštou na adresu Súkromná SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica.
Rozhodujúci je dátum doručenia na Súkromnú SOŠ Pro scholaris.
1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať
prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý
termín).
2. Riaditeľ základnej školy
2.1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1.
a 1.2. na Súkromnú SOŠ Pro scholaris. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis
zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
2.2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou
alebo v naskenovanej podobe e-mailom na adresu sekretariat@soaza.sk.
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3. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris
3.1. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája
2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa
profilácie školy, v súlade s Prílohou č. 2 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu
a športu o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách
v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020.
3.2. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí
žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
3.3. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris do 29. mája 2020 zverejní zoznam na webovom
sídle školy www.proscholaris.sk a www.soaza.sk podľa výsledkov prijímacieho konania
pod prideleným kódom, ktorý škola vopred oznámi zákonnému zástupcovi formou
SMS alebo mailom na kontaktné údaje uvedené v prihláške na štúdium.
3.4. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi
rozhodnutie o prijatí:
3.4.1.cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage),
3.4.2.odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
3.4.3.alebo poštou.
3.5. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest
a počet voľných miest na webovom sídle školy www.proscholaris.sk a www.soaza.sk.
3.6. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris do 15. júna 2020 oznámi telefonicky možnosť
vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa
výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na
inú strednú školu.
3.7. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť
tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
3.8. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej
správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje
o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.
4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
4.1. Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna
2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie
na nenaplnený počet miest.
4.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020 podľa
rovnakých kritérií ako v 1. kole prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy odošle
rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 1.
4.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom
študijnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris
môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať
najviac o 3 žiakov viac.
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4.4. Riaditeľ strednej školy do 1. júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve
a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí
nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený
počet miest.
4.5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní
so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom
určí strednú školu pre
a) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku
na vzdelávanie,
b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na
vzdelávanie v žiadnej strednej škole.
5. Spoločné ustanovenia
5.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
5.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača
predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy
a vzdelávania v termíne najneskôr 31. augusta 2020.
5.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
5.4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.
5.5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú
per rollam.
5.6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
5.7. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných
právnych predpisov a rozhodnutí, ak Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu
o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase
mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. apríla 2020 neustanovuje inak.
5.8. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa adresuje
riaditeľovi SSOŠ PS v Žiline-Bytčici, Hlavná 2.
5.9. Prihláška na štúdium je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
5.10.
V školskom roku 2020/2021 SSOŠ PS, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica, po
prerokovaní so zriaďovateľom a na základe určenia počtu tried zo strany ŽSK, prijme do 1.
ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu 10 žiakov.
5.11.
Riaditeľ prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej
komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí
rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam (§ 67 ods. 3 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
5.12.
Uchádzač, ktorý splnil kritériá prijatia, ale pre nedostatok miesta nemohol byť prijatý
na zvolený odbor, môže byť zapísaný aj na iný odbor na základe žiadosti zákonného
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zástupcu uchádzača za podmienky, že nebude naplnený plánovaný počet prijatých
uchádzačov v tomto odbore.
5.13.
Riaditeľ Súkromnej SOŠ Pro scholaris v súlade s § 67 ods. 1 Zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov k 4. máju 2020 vymenoval prijímaciu komisiu v zložení:
Predseda: Mgr. Ivana Kormancová Kopásková, PhD.,
Člen: Ing. Anna Šarlinová,
Člen: Ing. Ivana Adamovová.
5.14.
Súčasne s vydaním týchto Podmienok prijatia uchádzačov sa ruší platnosť Podmienok
prijatia uchádzačov vydaných riaditeľom Súkromnej SOŠ Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09
Žilina-Bytčica dňa 13. januára 2020.

Žilina 4. mája 2020

Mgr. Tomáš Milata v.r.
riaditeľ školy
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