
Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Mallého 2, 909 01  Skalica 

 

Kritériá a podmienky prij ímacieho konania 

na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 20 22/2023 

 

v študijnom odbore :  

2950 M poradenstvo vo výžive 

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA, Mallého 2, S k a l i c a  v súlade so 

zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní stanovuje uchádzačom o denné štúdium 

kritériá a podmienky pre prijatie. 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy VIA HUMANA Skalica stanovuje kritériá na prijatie do 

1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023 nasledovne: 

 

Žiak môže dosiahnuť maximálne 180 bodov za študijné výsledky a prijímacie skúšky.                                                                                                                                                             

K týmto bodom sú pripočítané body za mimoriadne výsledky dosiahnuté v predmetových 

olympiádach a aktivitách základnej školy. 

Celkovo     180 b. 

Študijné výsledky /8. + 9. ročník/   80 b. 

Prijímacie skúšky /CHE + SJL/  100 b. /50 + 50/. 

 

+ Mimoriadne výsledky. 

 

Hranica na prijatie do 1. ročníka školského roku 2022/2023 je 35 %, čo je 63 bodov. 

 

 

 



1. Študijné výsledky na ZŠ 

Žiak môže získať maximálne 80 bodov. Do úvahy sa berie celkový priemer známok z koncoročného 

vysvedčenia 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. 

Bodové hodnotenie za vysvedčenia: 

Priemer známok 8. + 9. ročník Počet bodov 

1,000 = 80 

1,001 – 1,125 76 

1,126 – 1,250 72 

1,251 – 1,375 68 

1,376 – 1,500 64 

1,501 – 1,625 60 

1,626 – 1,750 56 

1,751 – 1,875 52 

1,876 – 2,000 48 

2,001 – 2,125 44 

2,126 – 2,250 40 

2,251 – 2,375 36 

2,376 – 2,500 32 

2,501 – 2,625 28 

2,626 – 2,750 24 

2,751 – 2,875 20 

2,876 – 3,000 16 

3,001 – 3,125 12 

3,126 – 3,251 8 

3,252 – 3,377 4 

3, 378 ≤ 0 

 



2. Prijímacie skúšky 

Žiak môže získať maximálne 100 bodov za vyriešenie testov z chémie a slovenského jazyka, z toho 50 

bodov z chémie a 50 bodov zo slovenského jazyka. Každá z týchto skúšok bude trvať 60 minút.  

3. Mimoriadne výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach 

Žiak môže získať bonusové body za mimoriadne výsledky podložené diplomom, osvedčením, čestným 

vyhlásením. Body sa prideľujú sa každý výsledok samostatne, spočítajú sa. 

Bodové hodnotenie za mimoriadne výsledky: 

Druh Počet bodov 

Riešiteľ bez umiestnenia 3 

Školské kolo 4 

Obvodné kolo 5 

Krajské kolo 7 

Celoštátne kolo 9 

Medzinárodné kolo 13 

 

4. Ďalšie kritériá 

a) odoslanie kompletných prihláškových materiálov uchádzača do 20. 3 . 2022, 

b) úspešné vykonanie prijímacích skúšok, 

c) doručenie potvrdenia o nastúpení na strednú školu 

d) úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej školy a predloženie vysvedčenie - prvý deň 

školského roku 2022 /2023 

 

5. Prijímacie konanie bez prijímacej skúšky  

Uchádzač, ktorý v externom testovaní T9 dosiahne úspešnosť aspoň 80 % v každom 

vyučovacom predmete samostatne, prijímaciu skúšku nebude konať a bude prijatý na štúdium 

bez prijímacích skúšok. 

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania . Zoznam bude 

obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového 

počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. 

Tieto kritériá boli prerokované Pedagogickou radou SSOŠ VIA HUMANA Skalica. 

Skalica 2022                                                                              Mgr. Dana Dorothea Mikulová – riaditeľka školy                                                              


