Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2, 071 01 Michalovce

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
Na školský rok 2021/2022 Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
prijíma žiakov na tieto odbory:
Odbor

Číslo
Prijímaní
odboru
žiaci
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Študijné odbory
kozmetik
6446 K
5
informačné systémy a služby
7237 M
12
Učebné odbory
kuchár
6445 H
9
kaderník
6456 H
9
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Študijné odbory
kozmetik
informačné systémy a služby

6446 K
7237 M

Štvorročné štúdium s maturitou
Počet prijímaných žiakov:
• kozmetik
5
• informačné systémy a služby 12
Forma prijímacieho konania:
- písomná prijímacia skúška z predmetov:
Slovenský jazyk a literatúra – 100 bodov
Matematika - 100 bodov
alebo
- zohľadnenie známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za
9. ročník základnej školy z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika:
výborný – 50 bodov
chválitebný – 40 bodov
dobrý – 30 bodov
dostatočný – 20 bodov
Kritériá na prijatie:
• poradie uchádzačov sa určí podľa získaného počtu bodov za vykonanú prijímaciu
skúšku z predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Matematika alebo podľa
získaného počtu bodov za známky z týchto predmetov

• prijatý je uchádzač, ktorého poradie neprekročí počet prijímaných žiakov daného
odboru
• podmienkou je úspešné ukončenie ZŠ
Pomocné kritériá: v prípade rovnosti bodov má prednosť
• uchádzač, ktorý dosiahol viac bodov pri zohľadnení známok
• uchádzač, ktorý dosiahol lepší celkový priemerný prospech na základnej škole
• uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, spôsobilý študovať zvolený
odbor

Učebné odbory
kuchár
kaderník

6445 H
6456 H

Trojročné štúdium
Počet prijímaných žiakov:
• kuchár
9
• kaderník
9
Forma prijímacieho konania: žiaci sú prijímaní bez prijímacej skúšky
Kritériá na prijatie: úspešné ukončenie ZŠ
Pomocné kritériá:
• V prípade väčšieho záujmu ako je plánovaný počet prijímaných žiakov sa poradie
určí podľa počtu bodov za známky z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník
a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z predmetov Slovenský jazyk
a literatúra, Matematika.
• Uprednostnení budú uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou, spôsobilí
študovať zvolený odbor
Rozhodnutie o prijatí:
• Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov
prijímacieho konania do 13. mája 2021. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov
s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového poradia
dosiahnutého pri prijímacom konaní.
• Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí do
13. mája 2021.
Michalovce, 26. 02. 2021
Ing. Stanislav Štefanisko, MBA
riaditeľ školy

