
HOTELOVÁ AKADÉMIA 
Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves 

 

 

 

PLÁN PRIJÍMANIA  PRE ŠKOLSKÝ ROK  2018/2019 
 
 
 

1. Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka 

 
 

 pre absolventov ZŠ 
 

Kód a názov 
študijného/učebného 

odboru 

Počet 
Profilové 
predmety 

Stupeň 
vzdelania 

Dĺžka 
štúdia tried žiakov 

6323 K   hotelová akadémia 1 31 SJL, ANJ/NEJ ISCED 3A 5 rokov 
6324 M  manažment  regio- 
nálneho cestovného ruchu 

1 31 SJL,MAT ISCED 3A 4 roky 

6444 H   čašník, servírka 1 31 - ISCED 3C 3 roky 
6445 H   kuchár 1 31 - ISCED 3C 3 roky 
 
 

 pre absolventov učebných odborov – nadstavbové štúdium 

Kód a názov 
študijného odboru 

Počet 
Stupeň vzdelania 

Dĺžka 
štúdia tried žiakov 

6411 L   prevádzka obchodu 0,5 10 ISCED 3A 2 roky 
6421 L   spoločné stravovanie 0,5 10 ISCED 3A 2 roky 
 
 

 pre absolventov učebných/študijných odborov – externé štúdium 

Kód a názov 
učebného odboru 

Počet 
Stupeň vzdelania 

Dĺžka 
štúdia tried žiakov 

6444 H   čašník, servírka 0,5 10 ISCED 3C 1 rok 
6445 H   kuchár 0,5 10 ISCED 3C 1 rok 

 
 

2. Termíny konania prijímacích skúšok 

 
 1. kolo prijímacích skúšok 

14. máj 2018 pondelok  – 1. termín 1. kola 
17. máj 2018  štvrtok     – 2. termín 1. kola 

 
 2. kolo prijímacích skúšok 

Pri nenaplnenom počte miest v jednotlivých odboroch: 19. jún 2018 (utorok).  
Informáciu o konaní, resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok zverejní riaditeľ školy do 
6. júna 2018. 

 
 

3. Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi 



 
 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných 
školách - § 46, § 62 - § 71 zákona), 

 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy 
v prvom stupni), 

 vyhláška MŠ SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
 zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
 

4. Dôležité termíny pre prijímacie konanie 

 
 do 31.03.2018 - zverejnenie kritérií na štúdium a termín konania prijímacej       

skúšky pre študijné odbory, 
 do 31.03.2018 - zverejnenie kritérií na štúdium pre učebné odbory a nadstavbové       

štúdium, 
 do 10.04.2018 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej 

školy, 
 do 20.04.2018 - zákonný zástupca žiaka doručí osobne alebo poštou fotokópie 

diplomov ( u kolektívnych súťaží potvrdené riaditeľom základnej školy) 
 do 30.04.2018 - riaditeľ školy zverejní na dverách budovy školy a na stránke školy 

www.hotelovkasnv.edupage.sk zoznam uchádzačov s vopred prideleným číselným 
kódom, 

 do 30.04.2018 - riaditeľ školy zverejní na dverách budovy školy a na stránke školy 
www.hotelovkasnv.edupage.sk zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky, 

 14.05.2018 – riaditeľ školy zverejní na stránke školy po I. termíne zoznam 
uchádzačov s informáciou, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo 
neúspešne, 

 17.05.2018 - riaditeľ školy zverejní na dverách budovy školy a na stránke školy 
www.hotelovkasnv.edupage.sk zoznam prijatých uchádzačov v poradí podľa 
výsledkov prijímacieho konania v I. II. termíne. Zoznam obsahuje poradie 
uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového 
počtu bodov získaných na prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal 
prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. 

 
5. Zápis prijatých uchádzačov 

 
 študijné odbory 
A) HOTELOVÁ AKADÉMIA, MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU, 

OBCHODNÝ PRACOVNÍK 
 

- 9. a 10. mája 2018 (streda, štvrtok)  – zápis žiakov prijatých bez prijímacej skúšky, ktorí 
dosiahli v Testovaní 9 úspešnosť minimálne 90 % z predmetu MAT a zároveň 90 % 
z predmetu SJL od 8.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy, 
 

- zápis žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium na základe prijímacích skúšok sa uskutoční v 
dňoch 21. – 22. mája 2018 (pondelok, utorok) od 8.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 
15.30 hod. na sekretariáte školy. 

 
 učebné odbory 
B) KUCHÁR, ČAŠNÍK, SERVÍRKA 

http://www.hotelovkasnv.edupage.sk/
http://www.hotelovkasnv.sk/
http://www.hotelovkasnv.sk/


- 9. a 10. mája 2018  (streda, štvrtok)– zápis žiakov bez prijímacej skúšky od 8.00 do 
12.30 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. na sekretariáte školy. 

 
6. Dôležité upozornenie 

 
Zákonný zástupca žiaka prinesie na zápis so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná 
základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný! 
Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý 
na štúdium na strednej škole, je neplatné! 
Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie 
proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania. 
V prípade, že po tomto termíne zápisu sa nenaplní plánovaný počet žiakov, doplní sa 
v ďalšom zápise, resp. v ďalších zápisoch priebežne. Informácie budú aktualizované vždy 
nasledujúci deň po zápise na stránke školy www.hotelovkasnv.edupage.sk.  
Ak zákonný zástupca žiaka po zápise na Hotelovú akadémiu sa 
rozhodne pre inú strednú školu a  príde pre zápisný lístok, ktorý 
odovzdal pri zápise, bude mu vydaný iba po vrátení rozhodnutia 
o prijatí  na Hotelovú akadé miu.  

 
7. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzačov 

 
Vzhľadom na charakter a podstatu odborov hotelová akadémia, čašník, servírka 
a kuchár, ako aj na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri práci, môžu byť prijatí iba 
uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil lekár. 
Predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, 
zraku, reči), s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva (ochorenie chrbtice, 
horných a dolných končatín), závažné ochorenia dýchacích ciest, srdcové a cievne 
ochorenia, závažné alergie na potraviny (kožné choroby), poruchy správania, autistický 
syndróm, kolapsové a vážne epileptické stavy. 

 
8. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (integrovaní s vývinovými 
poruchami učenia) sú povinní predložiť k prijímaciemu konaniu písomnú žiadosť 
zákonného zástupcu o prijatie integrovaného žiaka do strednej školy a aktuálne 
písomné vyjadrenie zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva k školskej 
integrácii. 

 
9. Záverečné ustanovenie 

 
Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže zákonný zástupca 
uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  
Uchádzač neodkladne informuje školu o jeho zápise na štúdium na inú strednú 
školu telefonicky na čísle 053/4464 215, 0905/320 208, 0948/094 212 alebo e-
mailom na adresu hotelovkasnv@gmail.com. 
Podmienky na prijatie do uvedených študijných a učebných odborov sú platné od 
31.03.2018. 

 
V Spišskej Novej Vsi dňa 12.03.2018 
 
 
       Mgr. Milan Kudrik 
            riaditeľ školy 

http://www.hotelovkasnv.edupage.sk/
mailto:hotelovkasnv@gmail.com

