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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin 

Schválený plán výkonov na školský rok 2020/2021 

UČEBNÉ ODBORY  

Kód a názov odbor  Štátny SV  
Duálny systém 

vzdelávania  

6460 H predavač   8   -   

2964 H cukrár  7 1 

6444 H čašník, servírka  6 4 

6445 H kuchár          7 5 

6456 H kaderník  10  -   

3473 H 08 polygraf - knihár   - 4 

spolu 38 14 

spolu žiakov v učebných odboroch                 52  

ŠTUDIJNÉ ODBORY  

Kód a názov odbor  Štátny SV  
Duálny systém 

vzdelávania 

6323 K hotelová akadémia  18   -   

6446 K kozmetik  7   -   

3247 K technik obuvníckej výroby   6 

6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode 17  -   

3457 K operátor tlače  4 4 

6445 K kuchár  6 3 

6444 K čašník, servírka  3 8  

spolu 55 21 

spolu žiakov v študijných odboroch                   76  

celkový počet žiakov                128   

 

 

 

Prejednané a schválené:   

✓ v školskej rade pri SOŠ OaS dňa:  17.05.2019 

✓ v  pedagogickej rade dňa: 15. 11. 2019 

 

Vysvetlivky: SJL – slovenský jazyk a literatúra, CJ – cudzí jazyk, MAT – matematika.  
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VŠEOBECNÉ   PODMIENKY 
 

Riaditeľka SOŠ obchodu a služieb v zmysle § 65 odst. 3 a 4 zákona č.  245/2008 Z.z.     

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 

neskorších predpisov podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po 

prerokovaní v pedagogickej rade  a rade školy  stanovuje nasledovné kritériá pre:  

 

1. ŠTUDIJNÉ ODBORY  
V SOŠ obchodu a služieb Martin budú do študijných odborov prijatí uchádzači, ktorým budú 

prideľované body za :  

• výsledky l. polroka 9. ročníka ZŠ,  

• testovanie 9-2020, 

• účasť v krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach / pri odbore 6323 

K hotelová akadémia /, 

• za prijímacie skúšky z profilových predmetov, 

• a dosiahnu taký počet bodov, ktorý ich zoradí  tak, aby sa naplnil plánovaný počet 

žiakov.  

 

1.1 Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia  

  
Dĺžka štúdia: 5 rokov                       

Forma ukončenia štúdia: maturitná skúška  

Doklad o získanej kvalifikácie: vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list.  

  

Predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, zraku, reči), 

s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva, nesmie trpieť kožnými ochoreniami a 

chorobami dýchacieho a nervového systému, nesmie trpieť chorobami zažívacieho traktu. 

Uchádzač môže prijatý, ak dosiahne minimálny počet bodov 30. 

 

KRITÉRIÁ  PRIDEĽOVANIA   BODOV : 

 

Za priemerný prospech z povinných predmetov, okrem výchov, z 1.polroka 9.ročníka ZŠ 

(ak má žiak 2 cudzie jazyky,  berie sa lepšia známka) takto: 

        priemer                                              počet bodov 

          1,00 – 1,50                   60 bodov 

1,51 – 1,75 50 bodov 

1,76 – 2,00 40 bodov 

 2,01 – 2,25 30 bodov 

 2,26 – 2,50 20 bodov 

 2,51 – 2,75 15 bodov 

 2,76 – 3,00 10 bodov 

 3,01 a viac   0 bodov 
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Maximálne za priemerný prospech : 60 bodov 

  Výsledok z TESTOVANIA 9-2020:  

Za každý predmet samostatne :  

Úspešnosť 

      v % 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 

Počet 

bodov 

samostatne 

za SJL a 

MAT 

25 23 20 17 14 11 8 5 

 

Maximálne za výsledky testovania : 50 bodov 

Prijímacie skúšky sa budú konať z profilových predmetov formou testu. Vypracované budú 4 

druhy testov a v deň konania prijímacích skúšok bude vylosovaný 1 test z každého profilového 

predmetu. Testy budú hodnotené bodovo od 0 do 30 bodov za každý profilový predmet.  

Profilový predmet: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk. 

Maximálne za prijímacie skúšky : 60 bodov  

Poznámka:  na prihláške je potrebné farebne vyznačiť cudzí jazyk, z ktorého uchádzač chce 

vykonať prijímaciu skúšku, ak nebude vyznačený takto cudzí jazyk, prijímaciu skúšku bude 

konať z jazyka s lepším hodnotením 

   

K tomuto počtu bodov sa pripočíta (z 1.polroka 9.ročníka ZŠ, pri dvoch cudzích jazykoch sa 

berie známka lepšia):  

-  za známku 1 z CJ a SJL (osobitne) .................................................................. 20 bodov  

-  za známku 2 z CJ a SJL (osobitne) .................................................................. 10 bodov 

Maximálne za  známky zo SJL a CJ : 40 bodov   

 

Bodovanie účasti v krajských a celoslovenských súťažiach a olympiádach pre hotelovú 

akadémiu:  

- úspešných riešiteľov predmetových olympiád a víťazov súťaží, ak sa olympiády a súťaže 

dotýkajú profilových predmetov SJL a CJ (osobitne):  

a) za umiestnenie v celoslovenskej súťaži ................................................. 10 bodov  

b) za umiestnenie v krajskej súťaži – 1., 2. a 3. miesto ............................... 5 bodov 

Maximálne za umiestnenie v olympiádach :  30 bodov 

 

Maximálny počet bodov: 240                                                  Min. počet bodov: 0   
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1.2 Ostatné študijné odbory  

- 6446 K kozmetik  

- 3457 K operátor tlače  

- 3247 K technik obuvníckej výroby  

- 6444 K čašník, servírka  

- 6445 K kuchár 

- 6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode 

 

Dĺžka štúdia: 4 roky               

Forma ukončenia štúdia: maturitná skúška   

Doklad o získanej kvalifikácie: maturitné vysvedčenie a výučný list.  

 

Predpokladom pre prijatie uchádzača je dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, zraku, reči), 

s neporušenou funkciou pohybového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, nesmie trpieť 

kožnými ochoreniami a chorobami dýchacieho a nervového systému. 

Uchádzač môže byť prijatý, ak dosiahne minimálny počet bodov 15. 

 

 

KRITÉRIÁ   PRIDEĽOVANIA   BODOV :  

Za priemerný prospech z povinných predmetov, okrem výchov, z 1. polroka 9. ročníka ZŠ 

(ak má žiak 2 cudzie jazyky,  berie sa lepšia známka) takto: 

             priemer               počet bodov 

1,00 – 2,00 60 bodov  

2,01 – 2,20 55 bodov  

2,21 – 2,40 50 bodov  

2,41 – 2,60 45 bodov  

2,61 – 2,80 40 bodov  

2,81–  3,00 35 bodov  

3,01 – 3,20 30 bodov  

3,21 – 3,40 25 bodov  

3,41 – 3,60 20 bodov  

3,61 – 3,80 15 bodov  

3,81 – 4,00 10 bodov  

4,01 a viac 0 bodov  

 

Za priemerný prospech maximálne 60 bodov. 
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Výsledok z TESTOVANIA 9-2020:  

Za každý predmet samostatne :  

Úspešnosť 

      v % 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 

Počet 

bodov 

samostatne 

za SJL a 

MAT 

25 23 20 17 14 11 8 5 

 

Maximálny počet za testovanie : 50 bodov. 

 

Prijímacie skúšky: formou testu z profilových predmetov. Vypracované budú 4 druhy testov 

a v deň konania prijímacích skúšok bude vylosovaný 1 test z každého profilového predmetu. 

Bodové hodnotenie od 0 - 30 bodov za každý profilový predmet.  

Profilový predmet: slovenský jazyk a literatúra a matematika.  

 

Maximálny počet za prijímacie skúšky 60 bodov. 

 

K tomuto počtu bodov sa pripočíta (z 1.polroka 9.ročníka ZŠ, pri dvoch cudzích jazykoch sa 

berie známka lepšia):  

- za známku 1. z cudzieho jazyka .................................................................   10 bodov  

- za známku 2. z cudzieho jazyka .................................................................... 5 bodov 

 

Maximálny počet za známku z cudzieho jazyka : 10  

  

Maximálny počet bodov: 180                                                  Min. počet bodov: 0  

 

2. UČEBNÉ ODBORY 
 

- 6460 H  predavač  

- 6445 H  kuchár  

- 6444 H  čašník, servírka 

- 2964 H  cukrár  

- 6456 H  kaderník  

- 3473 H 08  polygraf - knihár  

  

Dĺžka štúdia: 3 roky  
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Forma ukončenia štúdia: záverečná skúška  

Doklad o získanej kvalifikácie: výučný list.  

 

V SOŠ obchodu a služieb Martin budú do učebných odborov prijatí uchádzači, ktorí za 

výsledky l. polroka 9. ročníka a Testovania 9-2019  dosiahnu taký počet bodov, ktorý ich zoradí  

tak, aby sa naplnil plánovaný počet žiakov.  

Zdravotná spôsobilosť pre:  

➢ odbory predavač, kuchár, čašník, cukrár, kaderník: predpokladom pre prijatie uchádzača je 

dobrý zdravotný stav (bez poruchy sluchu, zraku, reči), s neporušenou funkciou pohybového 

ústrojenstva, nesmie trpieť kožnými ochoreniami a chorobami dýchacieho a nervového systému  

➢ odbory kuchár, cukrár a čašník: nesmie trpieť ochoreniami uvedenými u ostatných odborov a 

nesmie trpieť chorobami zažívacieho traktu 

➢ odbor polygraf - knihár: dobrý zdravotný stav. 

Uchádzač môže byť prijatý, ak dosiahne minimálny počet bodov 5. 

  

KRITÉRIÁ   PRIDEĽOVANIA   BODOV :  

Za priemerný prospech z povinných predmetov, okrem výchov, z 1. polroka 9. ročníka ZŠ 

(ak má žiak 2 cudzie jazyky,  berie sa lepšia známka) takto:  

             priemer               počet bodov 

1,00 – 2,00 60 bodov  

2,01 – 2,20 55 bodov  

2,21 – 2,40 50 bodov  

2,41 – 2,60 45 bodov  

2,61 – 2,80 40 bodov  

2,81–  3,00 35 bodov  

3,01 – 3,20 30 bodov  

3,21 – 3,40 25 bodov  

3,41 – 3,60 20 bodov  

3,61 – 3,80 15 bodov  

3,81 – 4,00 10 bodov  

4,01 a viac 0 bodov  

 

Za priemerný prospech maximálne 60 bodov. 

Výsledok z TESTOVANIA 9-2020:  

Za každý predmet samostatne :  

Úspešnosť 

      v % 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 29-20 

Počet 

bodov 

samostatne 

za SJL a 

MAT 

25 23 20 17 14 11 8 5 
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Za výsledky testovania maximálne 50 bodov. 

K tomuto počtu bodov sa pripočíta: 

 

- za známku 1 z cudzieho jazyka ................................................................. 10 bodov  

- za známku 2 z cudzieho jazyka ................................................................   5 bodov 

 

Za výslednú známku z cudzieho jazyka maximálne 10 bodov.  

  

Maximálny počet bodov: 120                                        Min. počet bodov: 0  

 

 

3. PRIJÍMANIE  ŽIAKOV  NA  ŠTÚDIUM  V SYSTÉME  DUÁLNEHO  

VZDELÁVANIA 

 
Od prvého ročníka budú mať naši žiaci možnosť sa pripravovať v rámci duálneho vzdelávania 

podľa § 17 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má SOŠ OaS 

uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

Týka sa to týchto učebných odborov a zamestnávateľov:  

➢ 3473 H 08 polygraf – knihár   

- Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin – Priekopa  

➢ 6445 H  kuchár  

- Servis Gastro s.r.o., Sučany  

- Yeti s.r.o., Valča  

➢ 6444 H čašník, servírka  

- Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin  

- MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin 

- Yeti s.r.o., Valča  

➢ 2964 H cukrár  

- Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin 

  

a týchto študijných odborov:  

» 3247 K technik obuvníckej výroby 

- ECCO Slovakia, a.s., Dúbravca 6103/6, 036 01 Martin – Košúty 

» 3457 K operátor tlače  

- Neografia a.s., Sučianska 39/A, 036 01 Martin - Priekopa  
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» 6444 K čašník, servírka  

- Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin  

- MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin  

- Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin             

» 6445 K kuchár  

- Radovan Krčula, J. Š. Šikuru 10644/76, 036 08  Martin   

- MartInn s.r.o., V. P. Tótha 10318/1A, 036 01  Martin  

- Hotel Turiec a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin            

  

Uchádzači o duálne vzdelávanie kontaktujú prostredníctvom svojho zákonného zástupcu 

konkrétneho zamestnávateľa, ktorý im vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave 

žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie na 

SŠ. 

 

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium v systéme duálneho vzdelávania 

Riaditeľka SOŠ OaS Martin prijíma samostatne uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v 

učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho 

vzdelávania a samostatne ostatných uchádzačov.  

Uchádzači o učebný odbor 6445 H  kuchár, 6444 H čašník – servírka, 2964 H cukrár a 

3473H08 polygraf - knihár budú prijatí na základe kritérií prijímacieho konania, bodového 

hodnotenia platného pre všetky učebné odbory ako aj spoločné podmienky pre prijatie a 

záverečné ustanovenia v kritériách prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. 

Zamestnávatelia pre uvedené učebné odbory majú možnosti posledného výberu z uchádzačov 

prihlásených na duálne vzdelávanie na základe celkového bodového hodnotenia a osobného 

pohovoru.  

Uchádzači o študijný odbor 3247 K technik obuvníckej výroby, 3457 K operátor tlače, 6445 

K  kuchár, 6444 K čašník – servírka - budú prijatí na základe kritérií prijímacieho konania, 

bodového hodnotenia platného pre študijné odbory ako aj spoločné podmienky pre prijatie a 

záverečné ustanovenia v kritériách prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. 

Zamestnávatelia pre uvedené študijné odbory majú možnosti posledného výberu z uchádzačov 

prihlásených na duálne vzdelávanie na základe celkového bodového hodnotenia a osobného 

pohovoru.  
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Po ukončení prijímacieho konania riaditeľka SOŠ OaS Martin  doručí zamestnávateľovi,  

s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, 

ktorí predložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum 

narodenia podľa § 18 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

Zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu  so žiakom, ktorému vydal potvrdenie o tom, 

že mu zabezpečí prípravu na povolenie v systéme duálneho vzdelávania a ktorý bol prijatý na 

štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania a ktorý sa zapísal na štúdium 

prostredníctvom zápisného lístka na štúdium do 15.9.2020. Ak sa mu nepodarilo naplniť 

požadovaný počet žiakov, zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom prvého 

ročníka najneskôr do 31.1.2021.  

 

4. SPOLOČNÉ   PODMIENKY  PRE  PRIJATIE  DO  ŠTUDIJNÝCH  AJ  

UČEBNÝCH  ODBOROV 

 

1. Uchádzač 9. ročníka ZŠ, ktorý dosiahol v každom predmete Testovania 9-2020 samostatne 

úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez prijímacej skúšky.  

2. Uchádzači, ktorí sa hlásia do študijných odborov, budú robiť prijímaciu skúšku z predmetov, 

ktoré sú pre daný odbor profilové.  

3. Pri rovnosti bodov sa zohľadnia:  

• riaditeľka SOŠ OaS prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú prac. schopnosť, 

pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. Informáciu o 

zmenenej pracovnej schopnosti uchádzača je potrebné zaslať pred prijímacím konaním. 

V prípade zmenenej prac. schopnosti sa bude táto možnosť posudzovať jednotlivo podľa 

zvoleného odboru a  zdravotnej spôsobilosti.,  

• výsledky testov a hodnotenie zamestnávateľa pri odbore v duálnom vzdelávaní , 

• koncoročné výsledky z  8. ročníka ZŠ , 

• koncoročné výsledky zo 7. ročníka ZŠ , 

• lepšie študijné výsledky z profilových predmetov a lepšie bodové hodnotenie za 

testovanie          9-2020.  

4. O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľka školy na základe výsledkov prijímacieho konania 

predloženou prijímacou komisiou. Riaditeľka SOŠ OaS Martin pri rozhodovaní o prijatí 

prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon 

povolania.  

5. Uchádzačom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné označiť na 

prihláške kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP na základe odborného posudku. Takémuto 

žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou (napr. dlhší čas), akú odporučí na 

základe odborného posudku riaditeľ ZŠ alebo výchovný poradca ZŠ. Toto odporúčanie je 

potrebné zaslať spolu s prihláškou uchádzača o študijný odbor. V prípade nedoručenia 
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takéhoto potvrdenia budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku spolu s ostatnými 

uchádzačmi.   

6. V prípade zamlčania závažných zdravotných problémov – porúch, riaditeľka školy má právo 

prehodnotiť prijatie a vyvodiť z toho patričné opatrenia.  

7. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške  

v riadnych termínoch, určí riaditeľka SOŠ OaS Martin náhradný termín najneskôr v posled-

nom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky. Riaditeľka v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, 

ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka SOŠ OaS 

Martin platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška konala. 

  

SPOLOČNÉ   A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

1. Riaditeľka SOŠ obchodu a služieb Martin odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej 

skúšky podľa § 65 odseku 3 a 4 zákona č. 245/2008 o výchove  a vzdelávaní a o zmene a 

doplnení neskorších zákonov najneskôr 10 dní pred termínom prijímacích skúšok.  

2. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom pridelený číselný kód, pod 

ktorým sa nájdu na výslednej listine, ktorá bude zverejnená v priestoroch školy a webovom 

sídle školy do 3 pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.   

3. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy. Ten bude 

oznámený v rozhodnutí o prijatí. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné. Voľné miesto 

ponúkneme ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania 

4. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne alebo zruší zápis vyzdvihnutím zápisného lístka, 

rozhodnutie o prijatí je neplatné a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, 

ktorého zákonný zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.   

5. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná 

základná škola.   

6. V prípade, že sa neprihlási do niektorého zo študijných alebo učebných odborov dostatočný 

počet uchádzačov, upraví sa počet žiakov v iných odboroch, resp. aj v triedach, o ktoré bude 

záujem. Po vzájomnej dohode so zákonným zástupcom bude uchádzačovi ponúknuté iné voľné 

miesto. Ak sa ani po tejto úprave nenaplnia počty žiakov v učebných alebo študijných odboroch, 

bude vyhlásený ďalší termín prijímacieho konania. 

Informáciu o konaní ďalšieho termínu prijímacieho konania zverejní riaditeľka školy do 

3. júna 2020.  

7. Doklady o olympiádach a súťažiach pripoja uchádzači k prihláške. Doklady je potrebné 

predložiť v origináli alebo overenej kópií.  

8. Uchádzač prijatý na SOŠ obchodu a služieb Martin je povinný informovať o prijatí a zápise 

na inej strednej škole.  

9. Prijatí uchádzači do všetkých študijných a učebných odborov musia úspešne ukončiť 

deviaty ročník základnej školy, čo na začiatku školského roku 2019/2020 preukážu 

predložením vysvedčenia z tohto ročníka k nahliadnutiu.  

10. Pre zlepšenie komunikácie medzi zákonným zástupcom žiaka a riaditeľkou školy je  potrebné 

uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole telefonický kontakt.  
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11. Tieto kritéria platia pre prvé dva termíny a ďalší termín prijímacieho konania.  

12. Proti rozhodnutiu riaditeľky SOŠ OaS Martin o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva u riaditeľky SOŠ obchodu a služieb Martin. O odvolaní rozhoduje 

Žilinský samosprávny kraj – odbor školstva. 

 

 

 

 

 

   

  

Prerokované a schválené:  

  

- RADOU ŠKOLY SOŠ obchodu a služieb Martin dňa: 30.01.2020 

- v Pedagogickej rade SOŠ obchodu a služieb Martin dňa: 28. 01. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Martine dňa:                                                           ............................................................ 

                                                                                                  Mgr. Danka Černáková 

                                                                                                       riaditeľka školy 

  


