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KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

pre školský rok 2022/2023 
 

 

učebný odbor :   6491 G 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál 
 

Termíny  prijímacieho konania:          

  

1. termín - 2. mája 2022  

         2.termín -  9. mája 2022 

          Ďalší termín 

          21.júna 2022 

 

 
Plánovaný počet prijatých žiakov na školský rok 2022/2023: 

1 trieda – 14 žiakov 

 

 
 

 

 

 

Prijímajúca komisia: 

 

- určí poverená riadením OU Martin osobitným menovacím listom 

 

 

 

 

 



   Poverená riadením Odborného učilišťa Martin v zmysle § 101 ods. 1 až 4 zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní  ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 

neskorších predpisov podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   po 

prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy stanovuje nasledovné kritéria: 

 

1. Do Odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí úspešne ukončili 

9.ročník ZŠ alebo špeciálnej ZŠ, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku a majú 

predpoklady zvládnuť prípravu v Odbornom učilišti. 

2. Predložia správu z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia z Centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva so záverom, že sa jedná o žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

3. Predložia zdravotnú spôsobilosť pre danú profesiu. 

- predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav s neporušenou 

funkciou pohybového ústrojenstva, nesmie trpieť kožnými ochoreniami a chorobami 

dýchacieho systému a chorobami zažívacieho traktu /bezlepková strava a pod./, nesmie 

trpieť epilepsiami. 

 

4. Žiaci budú prijatí na základe prijímacieho konania. 

Bodové hodnotenie za výsledky dosiahnutých vo výstupnom ročníku za 1. polrok 9. ročníka 

bude nasledovné: 

 

- za priemerný prospech z povinných predmetov, okrem výchov,  z 1. polroka 9. ročníka ZŠ 

alebo ŠZŠ takto: 

 

1,00 - 1,50 ...........60 bodov                        

1,51 - 1,75............55 bodov                        

1,76 - 2,00............50 bodov                                

2,01 - 2,25............45 bodov 

2,26 - 2,50............40 bodov 

2,51 - 2,75............35 bodov 

2,76 - 3,00............30 bodov 

3,01 - 3,25............25 bodov 

3,26 - 3,50 ...........20 bodov 

3,51 - 3,75 ...........15 bodov 

3,76 - 4,00 ...........10 bodov 

4,01 a viac............. 0 bodov    

 

Ak za uvedený polrok bol uchádzač z povinných predmetov hodnotený slovne, 

bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z najbližšieho roka, v ktorom bol 

uchádzač hodnotený známkou 

     

1.  Z tohto počtu bodov sa odpočíta: 

           -  za známku  5 z profilových predmetov /SJL, M/ osobitne.... 10 bodov 

           -  za  2. stupeň zo správania....................................................... 10 bodov 

           -  za  3. stupeň zo správania  ..................................................... 20 bodov 

 -  za  4. stupeň zo správania ..................................................... 30 bodov 

 

        2. Pri rovnosti bodov sa zohľadnia lepšie  vyučovacie výsledky zo školy /8, 7..ročník/. 

 

 3. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho  konania. 

 

Min. počet bodov: 0       Max. počet bodov: 60 



 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

 
1. Poverená riadením OU Martin odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa § 65 

odseku 3 alebo 4 zákona č. 245/2008 o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení neskorších 

zákonov najneskôr 7 dní pred termínom prijímacích skúšok. 

 

2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené vo vestibule školy a webovom sídle školy 

18.5.2022 . V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný 

kód, pod ktorým sa nájdu vo výslednej listine.  

     

3. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho konania 

predloženou prijímacou komisiou. Poverená riadením OU Martin pri rozhodovaní o prijatí prihliada 

aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore a na výkon povolania. 

 

4. V prípade zamlčania závažných zdravotných problémov, ktoré by prekážali v štúdiu žiaka na 

zvolený odbor, má poverená riadením OU Martin právo prehodnotiť prijatie a vyvodiť z toho 

patričné opatrenia. 

 

5. Škola vykonáva zápis prijatých uchádzačov na základe Potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení 

na štúdium /zápisného lístka, ktorý vydá príslušná ZŠ alebo ŠZŠ. 

 

6.  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne, ktorý určí poverená riadením školy, a ktorý     

bude oznámený v rozhodnutí o prijatí. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné. Voľné miesto ponúkneme 

ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorého zákonný zástupca 

podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. 

 

7. Uchádzač prijatý do Odborného učilišťa Martin je povinný informovať vedenie školy 

o prípadnom prijatí a zápise na inej škole. 

 

8. Uchádzač, ktorý má na polročnom vysvedčení 9. ročníka nedostatočnú, môže byť prijatý na školu 

len podmienečne. 

 

9. Tieto kritéria platia pre 1.termín, 2. termín aj ďalší termín prijímacieho konania. 

 

10. Informáciu o konaní ďalšieho termínu prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy do 6.6.2022. 

 

11. Proti rozhodnutiu poverenej riadením OU Martin o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva u  poverenej riadením Odborného učilišťa Martin. O odvolaní rozhoduje 

Regionálny úrad školskej spráyy v Žiline. 

 

12. Prijatí uchádzači do OU musia úspešne ukončiť 9. ročník ZŠ alebo ŠZŠ, čo na začiatku 

školského roku 2022/2023  preukážu predložením vysvedčenia tohto ročníka triednemu učiteľovi. 

 

Prerokované a schválené v RADE  ŠKOLY  OU  dňa: 4.2.2022 

 

Prerokované a schválené v Pedagogickej rade OU dňa : 27.1.2022 

                            

V Martine dňa : 4.2.2022 

 

 

 

       Mgr. Anna Macháčková  

                                                                              poverená riadením OU Martin 


