
                    Obchodná akadémia,  Watsonova 61,  040 01   K o š i c e 

 
Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2020/2021 

pre dennú formu štúdia v študijnom odbore  6310 Q financie vyššieho odborného štúdia 

V zmysle § 69 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy spolu so 
zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 05. 05. 2020, 
po prerokovaní v Rade školy dňa 06.05.2020 a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2020/2021 tieto 
kritériá prijímacieho konania: 
 

1. V školskom roku 2019/2020 škola otvára 1 triedu prvého ročníka študijného odboru 6310 Q financie 
vyššieho odborného štúdia  do ktorej prijíma 30 žiakov. Z toho po podpísaní zmluvy o duálnom vzdelávaní 
so zamestnávateľmi bude možné prijať do 30 uchádzačov  v systéme duálneho vzdelávania. 
 

2. Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe kritérií určených riaditeľom školy 
formou vyhodnotenia výsledkov dosiahnutých na strednej škole.  
 

3. Prihlášku na VOŠ je potrebné doručiť osobne, e-mailom (oake@oake.sk) alebo poslať poštou na adresu 
školy (Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice): 
 

 pre prvý termín najneskôr  do 31. mája 2020, 

 pre druhý termín najneskôr  do 31. júla 2020 
 

4. Výsledky zo strednej školy budú vyhodnotené pre jednotlivé termíny podania prihlášky: 

 do 31. mája 2020  dňa 24. júna 2020 

 do 31. júla 2020    dňa 25. augusta 2020 – na voľné miesto po prvom kole 
 

5. V  prijímacom konaní môže žiak získať maximálne 40 bodov:  

 za prospech z povinných predmetov na maturitnom vysvedčení, spolu – maximálne 20 bodov 

 za známku zo správania v poslednom ročníku na SŠ – maximálne 20 bodov 
 

Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať minimálne 4 body za prospech z povinných 
predmetov na maturitnom vysvedčení a minimálne 0 bodov za dosiahnutú klasifikáciu správania 
z koncoročného vysvedčenia. 

 
6. Bodovanie uchádzačov:  

 Body za prospech z povinných predmetov na maturitnom vysvedčení sa prideľujú: 
 Za známku výborný (1) sa prideľuje 5 bodov, chválitebný (2)  4 body, dobrý (3) 2 body. 
 Za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú. 

 Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného vysvedčenia                      
Za správanie veľmi dobré (1) sa prideľuje 20 bodov, uspokojivé (2) 0 bodov, za správanie menej 
uspokojivé (3) a neuspokojivé (4)  sa prideľuje  -20 bodov.  

 
7. Prijatí budú uchádzači, ktorí  splnili stanovené podmienky a v zozname usporiadanom podľa kritérií 

na prijatie sa umiestnia do 30. miesta vrátane. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový 
počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač umiestnený na 31. mieste v zozname usporiadanom 
podľa kritérií na prijatie. Uchádzači prihlásení na druhý termín budú prijímaní na voľné miesta po 
vyhodnotení prvého kola. 
 

8.  Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý má vyšší počet bodov za prospech z povinných 
predmetov na maturitnom vysvedčení.  

 
Košice 07. 05. 2020       

  Ing. Peter    O r s z á g h  
                         riaditeľ školy 


