Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava
KRITÉRIÁ
na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019
6323 K hotelová akadémia
Prijímacie konanie na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia denné štúdium pre
absolventov základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 62 až 68 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení. Riaditeľka školy predloží na prerokovanie kritériá
pedagogickej rade školy dňa 23. 01. 2018 a na vyjadrenie rade školy.
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 2017/2018
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:
6323 K hotelová akadémia

90 žiakov

Termín konania prijímacích skúšok: 14. 05. 2018 a 17. 05. 2018 podľa výberu uchádzača
uvedenom v prihláške na štúdium na strednej škole. Pozvánka na prijímacie skúšky bude
odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr 27. apríla 2018 pre obidva
termíny s uvedením začiatku prijímacích skúšok a ďalších organizačných pokynov.
Prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky: uchádzačovi o študijný odbor bude odpustená
prijímacia skúška, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez
prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy 27. 04. 2018.
Prijímanie na základe vykonania prijímacích skúšok v študijných odboroch:
Všetci uchádzači (okrem tých, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia o prijatí bez prijímacích
skúšok) vykonajú prijímacie skúšky:
- odbor 6323 K zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka (AJ alebo NJ)
formou hromadných testov. Žiaci robia testy z toho cudzieho jazyka, ktorý majú uvedený v
prihláške
Čas určený na riešenie testu z každého predmetu trvá maximálne 30 minút. Písomné skúšky
budú hodnotené bodovým systémom bez známkovania rovnakým pomerom za obidva
predmety (20 bodov za každý).

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača sa bude vychádzať z týchto podmienok:
1. Výsledok prijímacích skúšok z profilujúcich predmetov v bodovom ohodnotení, ktorý sa
zvýši o:
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) zemepis
f) prírodopis
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
B) body dosiahnuté v Monitore nasledovne:
SJL
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 61% .........1b
MAT
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 56% .........1b

C) body za dosiahnutý priemer za 2. polrok 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ
nasledovne:
Za priemer 1, 00 do 1, 50 ........ 5 bodov
Za priemer 1, 51 do 2, 00 .......4 body
Z celkového počtu bodov budú odpočítané body za znížené známky zo správania nasledovne:
druhý stupeň – 5 bodov
tretí stupeň –

10 bodov

štvrtý stupeň – 15 bodov.
V prípade rovnosti bodov budú pri prijímaní zohľadnené nasledovné 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) úspešnosť v monitore zo slovenského jazyka a literatúry
3) lepší priemer zo slovenského jazyka a literatúry
4) lepší priemer z cudzieho jazyka
5) úspešnosť v monitore z matematiky
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.
.
Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 23. 01. 2018.
Prihlášky na štúdium
Budú doručené do Hotelovej akadémie
do 20. 04. 2018
.
Riaditeľka školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu.
O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy, ktorá zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj
poradný orgán. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov
18. 05. 2018
1. Riaditeľka školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín,
miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole.

2. Ak prijatý uchádzač sa na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy
ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania, ktorých zákonní zástupcovia v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia sa odvolali proti rozhodnutiu riaditeľky o neprijatí. Voči
uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne konanie
o zrušení rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok).
3. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na
prijímacej skúške písomne ohlási zákonný zástupca žiaka riaditeľke školy najneskôr
v deň konania skúšky.
Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude
zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy http://hamikoviniho.edupage.org
najneskôr v pondelok 21.mája 2018.

V Bratislave 23. 01. 2018
Ing. Katarína Biela
riaditeľka HA

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho ul.č.1, 831 02 Bratislava
KRITÉRIÁ
pre prijatie žiakov do 4-ročného študijného odboru 6445 K kuchár,
6444 K čašník, servírka
pre školský rok 2018/2019
Prijímacie konanie na študijný odbor 6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka denné štúdium
pre absolventov základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v zmysle zákona NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 62 až 68 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení. Riaditeľka školy predloží na prerokovanie kritériá
pedagogickej rade školy dňa 23. 01. 2018 a na vyjadrenie rade školy.
Predpoklady prijatia na vzdelávanie:
3. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu poskytovaného školou môže byť prijatý
uchádzač, ktorý ukončil 9 ročníkov základnej školy, resp. v školskom roku 2017/2018
ukončí 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania.
4. Uchádzač o prijatie nie je žiakom inej strednej školy.
Počet prijímaných žiakov podľa odborov:
6445 K kuchár

15 žiakov

6444 K čašník, servírka

15 žiakov

Termín konania prijímacích skúšok: 14. 05. 2018 a 17. 05. 2018 podľa výberu uchádzača
uvedenom v prihláške na štúdium na strednej škole. Pozvánka na prijímacie skúšky bude
odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr 27. apríla 2018 pre obidva
termíny s uvedením začiatku prijímacích skúšok a ďalších organizačných pokynov.
Prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky: uchádzačovi o študijný odbor bude odpustená
prijímacia skúška, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Rozhodnutie o prijatí žiaka bez
prijímacej skúšky odošle riaditeľka školy 27. 04. 2018.
Prijímanie na základe vykonania prijímacích skúšok v študijných odboroch:
Všetci uchádzači (okrem tých, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia o prijatí bez prijímacích
skúšok) vykonajú prijímacie skúšky:
- odbory 6444 K a 6445 K zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou
hromadných testov. Žiaci robia testy z toho cudzieho jazyka, ktorý je uvedený v prihláške.
Čas určený na riešenie testu z každého predmetu trvá maximálne 30 minút. Písomné skúšky
budú hodnotené bodovým systémom bez známkovania rovnakým pomerom za obidva
predmety (20 bodov za každý).

Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača sa bude vychádzať z týchto podmienok:
1. Výsledok prijímacích skúšok z profilujúcich predmetov v bodovom ohodnotení, ktorý sa
zvýši o:
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) zemepis
f) prírodopis
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
B) body dosiahnuté v Monitore nasledovne:
SJL
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 61% .........1b
MAT
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 56% .........1b

C) body za dosiahnutý priemer za 2. polrok 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka

ZŠ

nasledovne:
Za priemer 1, 00 do 1, 50 ........ 5bodov
Za priemer 1, 51 do 2, 00 .......4 body
Z celkového počtu bodov budú odpočítané body za znížené známky zo správania nasledovne:
druhý stupeň – 5 bodov
tretí stupeň –

10 bodov

štvrtý stupeň – 15 bodov.
V prípade rovnosti bodov budú pri prijímaní zohľadnené nasledovné kritériá:
2) 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) úspešnosť v monitore zo slovenského jazyka a literatúry
3) lepší priemer zo slovenského jazyka a literatúry
4) lepší priemer z cudzieho jazyka
5) úspešnosť v monitore z matematiky
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.
.
Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 23. 01. 2018.
Prihlášky na štúdium
Budú doručené do Hotelovej akadémie
do 20. 04. 2018
.
Riaditeľka školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu.
O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy, ktorá zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj
poradný orgán. Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov
18. 05. 2018

4. Riaditeľka školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín,
miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole.
5. Ak prijatý uchádzač sa na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy
ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov
prijímacieho konania, ktorých zákonní zástupcovia v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia sa odvolali proti rozhodnutiu riaditeľky o neprijatí. Voči
uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne konanie
o zrušení rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok).
6. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na
prijímacej skúške písomne ohlási zákonný zástupca žiaka riaditeľke školy najneskôr
v deň konania skúšky.
Zakódovaný zoznam všetkých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude
zverejnený na výveske školy a na internetovej stránke školy http://hamikoviniho.edupage.org
najneskôr v pondelok 21. mája 2018.

V Bratislave 23. 01. 2018
Ing. Katarína Biela
riaditeľka HA

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho ul.č.1, 831 02 Bratislava
KRITÉRIÁ
pre prijatie žiakov do 3-ročného učebného odboru 6445 H kuchár,
6444 H čašník, servírka
pre školský rok 2018/2019
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
2018/2019 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 z nasledujúcich predmetov a bodové ohodnotenie za Monitor:
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) Zemepis
f) Prírodopis
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

B) body dosiahnuté v Monitore nasledovne:
SJL
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 61% .........1b
MAT
100% – 90% ...... 5b
89% –79% ......... 4b
78% – 73% ........ 3b
72% – 67% ........ 2b
66% – 56% .........1b

Z celkového počtu bodov budú odpočítané body za znížené známky zo správania nasledovne:
druhý stupeň – 5 bodov
tretí stupeň – 10 bodov
štvrtý stupeň – 15 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,
4) úspešnosť v monitore zo slovenského jazyka a literatúry,
5) úspešnosť v monitore z matematiky.
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.
Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 23. 01. 2018 a na RŠ HA.
Prihlášky na štúdium
Budú doručené do Hotelovej akadémie
do 20. 04. 2018
.
Riaditeľka školy písomne oznámi rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu.
O prijatí uchádzačov rozhodne riaditeľka školy, ktorá zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj
poradný orgán. Riaditeľka školy oznámi rozhodnutie o prijatí a neprijatí na adresu uchádzača
dňa
22. 04. 2018
Riaditeľka školy spolu s doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium oznámi termín, miesto
a spôsob zápisu na štúdium na strednej škole.
Ak prijatý uchádzač sa na školu nezapíše do určeného termínu, riaditeľka školy ponúkne
uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí.
Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľka školy začne správne konanie
o zrušení rozhodnutia podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

V Bratislave 23. 01. 2018
http://hamikoviniho.edupage.org
Ing. Katarína Biela
riaditeľka HA

