
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina  
  

Kritériá pre prijatie žiakov do nadstavbového štúdia   pre školský 

rok 2020/2021.  
  

Riaditeľka školy v zmysle § 62 ods. 8, § 69 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 

24.januára  2020 a v znení oznámenia  Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 28.4.2020 o počte a skladbe 

otváraných tried pre školský rok 2020 / 2021 otvára:  

  

DVOJROČNÉ   NADSTAVBOVÉ   ŠTÚDIUM:  

  

Študijný odbor :                                   6403 L podnikanie v remeslách a službách  

  

Možnosť prijatia :           1 trieda – 24 žiakov  

  

Forma, spôsob a organizácia štúdia:  denné štúdium  

   

Dĺžka štúdia:                      2 roky  

  

Študijný odbor je určený pre:       chlapcov a dievčatá  

  

Nevyhnutné vstupné požiadavky     

na štúdium:          získanie stredného odborného vzdelania   

   v  trojročnom učebnom odbore,     zdravotná spôsobilosť 

uchádzača, splnenie     podmienok prijímacieho konania  

  

Spôsob ukončenia štúdia:     maturitná skúška  

  

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:    vysvedčenie o maturitnej skúške  

  

Poskytnutý stupeň vzdelania:          úplné stredné odborné vzdelanie   

                                                            vyššie sekundárne) ISCED   - 3A    

Možnosti pracovného uplatnenie  

absolventa v odbore    :    ako kvalifikovaný zamestnanec je pripravený založiť   

a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach 

voľného trhu a v oblasti služieb, je kvalifikovaný pracovník v oblasti 

služieb so širokým odborným profilom s primeraným všeobecným 

vzdelaním, pozná základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich 

využitia v praxi, má odborné  

predpoklady pre správanie sa v trhovom hospodárstve,  

  vie vybavovať písomnosti súvisiace s podnikateľskou   činnosťou a s použitím technických 

prostriedkov,   využíva marketingové princípy v praxi.  

  

Nadväzná odborná príprava:  pomaturitné štúdium,  vysokoškolské štúdium  

  

  

  



  

 l. kolo prijímacích skúšok  

  

Termín podania prihlášok :      31. máj 2020   

                                                     ( najneskoršie však do 22. júna 2020)  

                                                                                            

Termín konania PS :                  24. jún  2020   

  

Prijímacieho konania sa v I. kole môžu zúčastniť žiaci , ktorí ukončili štúdium v šk. roku 2019/2020 na 

SOŠ v riadnom skúšobnom období - jún 2020  a študenti, ktorí ukončili štúdium na SOŠ v 

predchádzajúcich školských rokoch a získali stredné odborné vzdelanie. K prijímaciemu konaniu je 

potrebné predložiť:  

- vyplnenú prihlášku potvrdenú lekárom  

- výučný list  

- výročné vysvedčenie z 3. ročníka  z SOŠ  

Forma prijímacích skúšok : bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v súlade s § 69 

školského zákona – po splnení kritérií pre prijímacie konanie  

  

2. kolo prijímacích skúšok    ( sa bude konať podľa  tých istých kritérií v prípade, že nebude   

                                                   dostatočný počet prijatých žiakov v 1. kole )   

  

Termín podania prihlášok:       24. august 2020 Termín konania PS:                  26. august 2020  

  

Kritériá pre prijatie žiakov do nadstavbového štúdia  pre školský rok 2020/2021.  

Prihlásení študenti budú zoradení :  

- podľa známok na vysvedčení  v 3. ročníku  v prvom polroku  z predmetov :  

slovenský jazyk a literatúra cudzí jazyk,   

- v prípade rovnosti bodov sa budú brať do úvahy známky z predmetov slovenský jazyk  a literatúra a 

cudzí jazyk na konci 3. ročníka,  

- v prípade rovnosti bodov budú žiaci zoradení podľa  priemeru všetkých známok za 1.  

polrok v 3.ročníku.  

  

Bodové hodnotenie podľa známok za SJL a cudzí jazyk:  

  

Známka – body  1                  4 2           3 3           2 4           1 5           0  

  

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí sa budú vydávať v deň PS, t.j. 24. júna 2020. ( presný termín bude 

zverejnený na stránke školy : www.sospza.sk ) Uchádzač sa preukáže občianskym preukazom.  

  

Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určený termín, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na 

štúdium v strednej škole, je neplatné.  Uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí 

podľa výsledkov prijímacieho konania.  

  

  

Mgr. Alena Chupáčová  

                        riaditeľka školy  

V Žiline : 11.05. 2020    

  

http://www.sospza.sk/
http://www.sospza.sk/

