
Hotelová	akadémia,	Mikovíniho	1,	831	02		Bratislava	
	

K	R	I	T	É	R	I	Á	
	

pre	prijímacie	skúšky	pre	školský	rok	2020/2021	
		do	4-ročného	študijného	odboru:		6445	K	kuchár,	

																									 	 	 	 	 					6444	K		čašník,	servírka	
	

Predpoklady	prijatia	na	vzdelávanie:	

1. Do	prvého	ročníka	vzdelávacieho	programu	poskytovaného	školou		môže	byť	prijatý	
uchádzač,	ktorý	ukončil	9	ročníkov	základnej	školy,	resp.		v	školskom	roku	2019/2020	
ukončí	9.	ročník	základnej	školy	a	splnil	podmienky	prijímacieho	konania.	

2. Uchádzač	o	prijatie	nie	je	žiakom	inej	strednej	školy.	

Počet	prijímaných	žiakov	podľa	odborov:	

6445	K		kuchár																											18	žiakov	
		 6444	K		čašník,	servírka													12	žiakov	
	
Minister	školstva,	vedy,	výskumu	a	športu	Slovenskej	republiky	podľa	§	150	ods.	8	zákona	
a	§	161k	 č.	 245/2008	Z.	 z.	o	výchove	a	vzdelávaní	 (školský	 zákon)	a	o	 zmene	a	doplnení	
niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	len	„školský	zákon“)	určil	termíny,	
organizáciu	 a	 hodnotenie	 prijímania	 na	 vzdelávanie	 v	 stredných	 školách,	 ktoré	 	 boli	
zapracované	aj	do	kritérií	prijímacieho	konania		HA,	Mikovíniho	1,	BA.	

ZOHĽADNENIE	ŠTUDIJNÝCH	VÝSLEDKOV		
Za	 prospech	 na	 základnej	 škole	 budú	 pridelené	 preferenčné	 body	 podľa	 známok	 z	
koncoročnej	 klasifikácie	 z	 8.	 ročníka	 a	 z	 polročnej	 klasifikácie	 z	 9.	 ročníka	 (resp.	 v	prípade	
žiakov,	ktorí	sú	v	8.	ročníku,	z	koncoročnej	klasifikácie	zo	7.	ročníka	a	z	polročnej	klasifikácie	z	
8.	ročníka)	okrem	známky	5	–	nedostatočný	nasledovne:	

1.			Dva	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 Slovenský	jazyk	a	literatúra		
o Matematika	
o alebo	jazyk	národnostnej	menšiny,	ak	ide	o	základnú	školu,	v	ktorej	sa	výchova	

a	vzdelávanie	uskutočňuje	v	jazyku	príslušnej	národnostnej	menšiny	

	1.1		Profilové	predmety	:	
Do	 celkového	 súčtu	 budú	 pridelené	 body	 za	 každú	 známku	 samostatne	 podľa	

nasledujúceho	vzťahu:	𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. 4− 𝑥 . 4− 𝑥  , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.	

Stredná	 škola	 si	 určí	maximálne	 3	 profilové	 predmety,	 ktoré	 zohľadňujú	 zameranie	
strednej	školy.	

prvý	profilový	predmet:					anglický	jazyk			



druhý	profilový	predmet:			geografia	
tretí	profilový	predmet:		 			dejepis	 -	

1.2				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.	

Stredná	škola	si	určí	maximálne	5	doplnkových	predmetov.	

prvý	doplnkový	predmet:	chémia	
druhý doplnkový predmet: biológia 
tretí	doplnkový	predmet:			informatika(koniec	7.	8.	Ročníka)	
štvrtý	doplnkový	predmet:	občianska	náuka	
	

2.				PROSPECH	
Ak	 žiak	 dosiahol	 v	 8.,	 7.	 a	 6.	 ročníku	 (resp.	 v	 7.,	 6.	 a	 5.	 ročníku	 pre	 žiaka	

navštevujúceho	 8.	 ročník)	 stupeň	 1	 –	 výborný	 zo	 všetkých	 predmetov,	 do	 celkového	
hodnotenia	sa	započíta	5	bodov	za	každý	školský	rok.		

	
3.				ĎALŠIE	KRITÉRIÁ	
Do	celkového	súčtu	budú	pridelené	body	za	každé	kritérium	samostatne	z	intervalu	 0; 100 	
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.	30	b	

3.2	 	 	 Športová	 súťaž	 alebo	 športová	 výkonnosť.	 	 Umiestnenie	 v	 športovej	 súťaži	 alebo	
aktívna	športová	činnosť.	–	10b	

3.3				Umelecký	výkon	
1.	 –	 3.	 miesto	 v	recitačnej,	 literárnej	 alebo	 rétorickej	 súťaži,	 alebo	 členstvo	

v	umeleckých	 zoskupeniach,	 napr.	 ľudový	 súbor,	 tanečná	 alebo	 hudobná	 skupina,	
dramatický,	výtvarný	krúžok...		20	bodov	(na	získanie	20	bodov	stačí	splniť	jednu	možnosť)	

3.4					Celonárodné	a	medzinárodné	umiestnenia		

Umiestnenia	žiaka	v	celonárodných	a	medzinárodných	súťažiach.	–	20b	

3.5				Jedno	vlastné	kritérium	HA	

Účasť	 v	projektoch	 alebo	 absolvovanie	 programu	 JA	 Slovensko,	 alebo	 účasť	 v	súťažiach,	
kurzoch,	krúžkoch	varenia.		–		20b	(na	získanie	20	bodov	stačí	splniť	jednu	možnosť)	



	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.	

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

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.	

Riaditeľ	 strednej	 školy	 do	 15.	 mája	 2020	 odošle	 prihlášku	 inej	 strednej	 škole,	 ak	
uchádzač	alebo	 zákonný	 zástupca	maloletého	uchádzača	požiada	 riaditeľa	 strednej	 školy	o	
presun	prihlášky	na	vzdelávanie.	Rozhodujúci	je	dátum	doručenia	strednej	škole.	

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	

	


