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Kritériá prijatia 

 do 1. ročníka SSOŠ Animus Nitra pre školský rok 2021/2022 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 

282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. 

 

V školskom roku 2021/2022 ponúka SSOŠ Animus Nitra, Levická cesta 40, Nitra  

 

➢ v dennej forme štúdia študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou): 

7237 M informačné systémy a služby   pre 19 žiakov (schválené MŠ SR) 

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu pre 8 žiakov 

            6341 M škola podnikania                                                   pre 8 žiakov 

 

➢ v externej forme štúdia študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou): 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

6341 M škola podnikania                                                    

 

Štúdium v odboroch 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu a 6341 M škola podnikania 

je v dennej forme schválené zriaďovateľom na samofinancovanie. Výška úhrady nákladov spojených  

so štúdiom je odvodená od normatívu financovania príslušného študijného odboru.  

Pre školský rok 2021/2022 je pri vyššie uvedených dvoch odboroch v dennej forme štúdia schválených 

zriaďovateľom na samofinancovanie stanovená platba 100 eur mesačne na žiaka. Zriaďovateľ si 

vyhradzuje právo odbor neotvoriť, ak sa neprihlási dostatočný počet žiakov. 

 

 



Termín odoslania prihlášok 

 

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je do 16. apríla 2021. 

 

 

 

Termíny prijímacích skúšok 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021  

a to zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky z obsahu učiva základnej školy.  

Prijímacie skúšky prebehnú v písomnej forme – na vypracovanie testu zo slovenského jazyka 

a literatúry budú mať žiaci vyhradený čas 60 minút, rovnako tak i v prípade testu z matematiky. Súčasťou 

skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je aj pravopisné cvičenie. 

 

 

 

Všeobecné podmienky prijatia žiaka na štúdium 

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra  

môže byť prijatý žiak, ak 

• získal nižšie stredné vzdelanie, 

• splnil podmienky prijímacieho konania, 

• nie je žiakom inej strednej školy. 

 

 

 

Kritériá prijatia žiaka na štúdium 

 

V prijímacom konaní môžu uchádzači získať body takto: 

• najviac 30 bodov za výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

• najviac 30 bodov za výsledok prijímacej skúšky z matematiky  

(povolená je kalkulačka a vzorce, rysovacie potreby nie sú nutné). 

 

Žiak vyhovie prijímacím skúškam za predpokladu, že z každého testu získa aspoň 10 bodov, teda 

spolu aspoň 20 bodov. 

 

Na základe získaných bodov bude zostavené poradie uchádzačov o štúdium. 


