
HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho ul.č.1, 831 02  Bratislava 

 

K R I T É R I Á 

pre prijatie  žiakov do 3-ročného učebného odboru  6445 H   kuchár, 

                                                                     6444 H   čašník, servírka 

 

pre školský rok 2020/2021 

 

Prijímacie konanie sa bude riadiť v zmysle Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) § 62 až 68 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zriaďovateľ  Hotelovej akadémie Bratislavský samosprávny kraj určil v školskom roku 

2019/2020 nasledovný počet tried a počet žiakov v učebnom odbore: 

 

6445 H   kuchár, 6444 H  čašník, servírka 

 

počet tried:1  počet žiakov: 30        z toho:  15 žiakov pre profesiu kuchár 

                                                                       15 žiakov pre profesiu čašník/servírka 

 

Na štúdium budú  žiaci prijímaní bez prijímacích skúšok. 

 

Za hlavné kritérium pri prijímaní uchádzačov sa bude považovať bodové ohodnotenie za 

študijný prospech v 8. ročníku za klasifikáciu v 2. polroku a v 9. ročníku za klasifikáciu v 1. 

polroku na ZŠ. 

 

A) body za klasifikáciu v  8. ročníku za klasifikáciu v 2. polroku a v 9. ročníku za klasifikáciu 

v 1. polroku na ZŠ a z nasledujúcich predmetov: 

a) Slovenský jazyk a literatúra 

b) Cudzí jazyk  

c)   Matematika 

d)   Dejepis 

e)   Geografia 

f)   Biológia 

g)  Chémia 

pričom za hodnotenie výborný (1) – bude pridelených 5 bodov 

                                    chválitebný (2) – 4 body 

                                    dobrý (3) – 3 body 

                                    dostatočný (4) – 2 body 

                                    nedostatočný (5) – 0 bodov 

 

Z celkového počtu bodov budú odpočítané body za znížené známky zo správania nasledovne: 

druhý stupeň – 3 body 

tretí stupeň –    6  bodov 

štvrtý stupeň – 10 bodov. 

 

V prípade, že rovnaký študijný priemer dosiahnu viacerí uchádzači o štúdium, budú pri ich 

prijímaní zohľadnené nasledujúce kritériá: 

 



1) umiestnenie na 1., 2., 3.mieste v celoštátnom a krajskom kole alebo umiestnenie 

 na 1. mieste v okresnom kole olympiád, recitačných a iných vedomostných súťaží 

 

2) lepší priemer zo slovenského jazyka a literatúry, 

 

3) lepší priemer z cudzieho jazyka, 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími poruchami budú posudzovaní osobitne  v zmysle 

zákona s prihliadnutím na  špecifické požiadavky príslušnej profesie, na ktorú sa bude žiak 

pripravovať. 

Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, 

pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. 

 

Žiaci budú zoradení podľa kritérií zvlášť za odbor kuchár, zvlášť pre odbor čašník, 

servírka. 

 Prihlášky na štúdium 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať 

dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej 

strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. 

EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu 

strednej školy, ak nepodal prihlášky už skôr. 

Ak  žiak  odovzdal prihlášku už skôr, riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 na 

príslušnú strednú školu odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou 

alebo v naskenovanej podobe. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného 

zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. 

Prvé kolo prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích 

programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa  uskutoční na Hotelovej akadémii od 

19. mája 2020. 

Riaditeľka  zriadi prijímaciu komisii a po spracovaní výsledkov  hneď, najneskôr však 

do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 

prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy 

alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania. 

Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

Po úspešnom prijímacom konaní 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej 

škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 

alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Vzor bude zverejnený na webovej stránke 

školy.  



Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej 

škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 

tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

 

Druhé kolo prijímacieho konania sa uskutoční len v prípade nenaplnenia  predpísaného 

počtu miest, o čom bude škola včas informovať. 

 

Kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa  5. 05. 2020 a následne na RŠ 

HA. 

 

 

V Bratislave 5. 05. 2020             

 

http://hamikoviniho.edupage.org 

                                                                                     Ing. Katarína Biela 

                                                                                          riaditeľka HA 

 
 

http://hamikoviniho.edupage.org/

