
Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok 
organizačná zložka:Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
 Počty prijímaných žiakov, kritériá prijatia na štúdium 

 

 

V zmysle § 69 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa prijímacie skúšky konajú v posledný úplný júnový týždeň. 

 

Termín prijímacích skúšok bude 25. 06. 2018 (pondelok) o 8.00 h  

 

Žiaci, ktorí si podali prihlášku na nadstavbové štúdium, konajú prijímacie skúšky 

z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra,  cudzí jazyk.  

 

 

1. Počet žiakov, ktorí budú prijatí do prvého ročníka nadstavbového štúdia 

    
kód 

odboru 

 

študijný odbor 

forma 

štúdia  

druh 

vzdelávania 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

6421 L 

 
spoločné stravovanie denná nadstavbové 1 28 

6426 L 

 
vlasová kozmetika denná nadstavbové 1 20 

 

2. Kritériá pre prijatie na  nadstavbové štúdium: 
 

 polročné vysvedčenie z tretieho ročníka .......................... max. 50 bodov  

 prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry ........ max. 25 bodov min. 3 body 

 prijímacie skúšky cudzí jazyk .......................................... max. 25 bodov min. 3 body 

      

Za zníženú známku zo správania bude krátené bodové hodnotenie nasledovne: 

      • správanie uspokojivé .......................................  – 30 bodov 

      • správanie menej uspokojivé ............................  – 40 bodov 

       

Na základe tohto bodového hodnotenia bude vytvorené poradie a prijatí budú tí uchádzači, 

ktorí sa dostanú do počtov, ktoré sú uvedené v bode 1. 

V prípade rovnosti bodov sa bude brať do úvahy lepší prospech z matematiky a zo 

slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. 

 

Žiaci budú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania a na základe prospechu. 

Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí budú zaslané poštou. 

Zápis  prijatých  žiakov  sa uskutoční 28. 06. 2018 (štvrtok)  na sekretariáte  školy v čase  

od 8.00 h do 14.00 h. 

 

V Ružomberku 03. 05. 2018 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Július Bruncko 

                                                                                                riaditeľ školy 


