
NOVÝ  UČEBNÝ  ODBOR  NA  NAŠEJ  ŠKOLE 

 

V školskom roku 2020 / 2021 budeme na našej škole po prvýkrát otvárať dvojročný učebný 

odbor 6468  F  POMOCNÍK V KUCHYNI. 

Príprava v učebnom odbore 6468 F pomocník v kuchyni zahŕňa teoretické vzdelávanie a 

praktickú prípravu. Teoretické vzdelávanie je organizované v priestoroch školy a praktická 

príprava je organizované formou odborného výcviku v škole, v zariadeniach školy a priamo na 

pracoviskách zamestnávateľov. Dvojročné štúdium je koncipované homogénne ako odbor 

profesijnej prípravy pre úsek prípravy jedál, pri ich výrobe, príprave nápojov, so všeobecným 

prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb. 

Špecifickou podmienkou prijatia  do učebného odboru  je skončenie základnej školy v nižšom 

ako 9. ročníku a zdravotné požiadavky na uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium 

sa hodnotí tiež správanie na základnej škole a záujem uchádzačov o štúdium.  

V tomto školskom roku budú uchádzači o štúdium prijímaní bez prijímacích skúšok. 

 

Vstupné údaje, predpoklady a podmienky prijatia: 

• doručenie vyplnenej prihlášky na vzdelávanie a posledné vysvedčenie žiaka, 

• doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium 

• uchádzač  nie je žiakom inej strednej školy. 

 

 

                     

 

 

                                 Stredná odborná škola     

                                     obchodu a služieb 

                                Stavbárska 11 
                                036 80  Martin 



Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03608 Martin 

P R I H L Á Š K A 

                          dvojročný učebný odbor 6468  F  POMOCNÍK V KUCHYNI 

 

I. Základné údaje uchádzača : 

Meno a priezvisko/aj rodné : 

Dátum a miesto narodenia : 

Rodné číslo : 

Národnosť:                                                                 Štátne občianstvo: 

Č.OP.                                                                           Č.tel.: 

Bydlisko: 

II. Doterajšie najvyššie dosiahnuté vzdelanie : 

Názov školy, ktorú uchádzač navštevoval: 

Ročník, v ktorom uchádzač skončil štúdium na základnej škole : 

Rok ukončenia : 

III. Záujem o štúdium učebného odboru : 

Číslo odboru Názov odboru 

6468  F pomocník v kuchyni 

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam 

súhlas Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680 Martin na spracovávanie a 

uchovávanie osobných údajov uvedených v tejto prihláške na štúdium, a to za účelom vedenia 

evidencie, spracovávania študijnej agendy a štatistických hlásení. Tento súhlas so spracovaním svojich 

osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Som si vedomý/á, že svoj súhlas so spracovaním mojich 

osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov ustanovuje inak.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že moje osobné a identifikačné údaje, ktoré som poskytol/poskytla sa 

zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. 

 

 

 

.............................................................                              ...................................................................... 

               dátum                                                                                                           podpis 



IV. Vyplní lekár : 

 

Posudok lekára, či je uchádzač telesne schopný vykonávať práce podľa druhu štúdia a odboru, na 

ktorý sa hlási :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..................................dňa................................                              Pečiatka a podpis        

 

V. Vyplní riaditeľ školy, na ktorú sa uchádzač hlási : 

 

Rozhodnutie :  

 

Uchádzač  BOL  -  NEBOL*  prijatý na štúdium 

 

 

 

 

 

V...............................dňa ...................................                                 Pečiatka a podpis 

* čo sa nehodí prečiarnite 

 


