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USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
pre školský rok 2022/2023
PRIHLÁŠKA:
zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku na vzdelávanie v strednej škole, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva
netalentové odbory a najviac dva talentové odbory
termín podania prihlášky je pre odbory vzdelávania 6317 M obchodná akadémia a 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne
štúdium rovnaký. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia
a do 20. marca 2022 našej škole
Prihlášku možno podať:
elektronicky (Edupage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná
aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný
zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie
Povinnými prílohami prihlášky sú:
správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky - predkladá len
uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu so žiadosťou o úpravu prijímacej skúšky
potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti - predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
kópie vysvedčení - predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne
(v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú
žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške
kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v okresnom alebo vyššom kole podľa kritérií
prijímacieho konania
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:
riaditeľ školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania
prijatie bez prijímacej skúšky: uchádzač prihlásený na štúdium, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka
základnej školy Testovanie 9 v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % bude prijatý bez prijímacej skúšky –
študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania:
riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a do tohto termínu odošle
uchádzačom rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na štúdium
zákonný zástupca prijatého uchádzača najneskôr do 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole nastúpenie alebo
nenastúpenie žiaka na štúdium.
Vzor potvrdenia je uvedený na webovej stránke školy jednotlivo pre odbory vzdelávania.
proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať
v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
ak vznikne voľné miesto po uchádzačoch, ktorí potvrdili, že nenastúpia na štúdium na našej škole, bude ponúknuté nasledujúcemu
uchádzačovi v poradí za predpokladu, že podá zákonný zástupca neplnoletého uchádzača alebo plnoletý uchádzač v zákonom
stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Informácie k prijímaciemu konaniu (Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 vydané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) https://www.minedu.sk/data/att/22255.pdf
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