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

EDUID školy: 100014641

Podmienky prijatia na štúdium
a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky
k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023
v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia
V zmysle §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy
dňa 25.01.2022 určuje tieto Podmienky prijatia na štúdium a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre školský rok
2022/2023 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia:
1.

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači formou písomného testu z týchto predmetov v časovom rozsahu:
• matematika
60 minút
• slovenský jazyk a literatúra
60 minút

2. Obsah a rozsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v základnej škole.
3. 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.
4. Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálneho počtu 8 bodov z testu v každom predmete.
5. Podmienky určujúce celkový počet bodov v rámci prijímacieho konania - uchádzač môže získať maximálne 200 bodov:
• test z matematiky maximálne
30 bodov
• test zo slovenského jazyka a literatúry maximálne
30 bodov
• za prospech z matematiky na ZŠ maximálne
30 bodov
• za prospech zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ max. 30 bodov
• za výsledky v celoslovenskom testovaní SJL + MAT max.
50 bodov
• za správanie maximálne
30 bodov
6. Bodovanie uchádzačov:
• Body za dosiahnutý prospech sa prideľujú za známky z profilujúcich predmetov SJL a MAT z koncoročného
vysvedčenia 7. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za známku výborný (1) sa prideľuje 10 bodov,
chválitebný (2) 8 bodov, dobrý (3) 5 bodov, za známky dostatočný (4) a nedostatočný (5) sa body neprideľujú.
Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech zo ZŠ maximálne 60 bodov.
• Žiakom, ktorí majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo
hodnotenie "absolvoval", bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.
• Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka
a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za správanie veľmi dobré (1) sa prideľuje 10 bodov, uspokojivé (2)
sa prideľuje 0 bodov, za správanie menej uspokojivé (3) a neuspokojivé (4) sa prideľuje -20 bodov. Uchádzač
môže získať za klasifikáciu správania zo ZŠ maximálne 30 bodov.
• Body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ sa pridelia ako jedna štvrtina súčtu
číselnej hodnoty percenta za SJL a MAT. Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov.
7. Podmienky prevodu slovného hodnotenia a hodnotenia „absolvoval“ a „aktívne absolvoval“ na známky: uchádzačom, ktorí
majú na prihláške v danom roku alebo polroku z určených predmetov uvedené slovné hodnotenie alebo hodnotenie
"absolvoval", “aktívne absolvoval“ bude toto hodnotenie nahradené známkou z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo
polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou v príslušnom predmete.

8. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma a časový rozsah prijímacej skúšky určí podľa odporúčania
špeciálneho pedagóga uvedeného v správe z diagnostického vyšetrenia vydanej CPPPaP alebo CŠPP. Správa nesmie byť
staršia ako 2 roky.
9. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a
a v zozname usporiadanom zostupne podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do 63. miesta vrátane.

prijímacieho konania

10. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač umiestnený v zozname
usporiadanom podľa kritérií na prijatie na 64. mieste.
11. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť
b) má lepší celkový priemerný prospech za 7. – 9. ročník ZŠ
c) je úspešným riešiteľom olympiády z matematiky, slovenského jazyka a literatúry (1.-3. miesto) v okresnom
alebo vyššom kole.
12. Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
dňa 18. 05. 2022.
13. Riaditeľ školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí alebo nepriatí najneskôr 18. 05. 2022 cez informačný
systém základnej školy EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo
do elektronickej schránky.
14. Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do 63. miesta vrátane alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí
strednej škole v termíne do 23. 05. 2022 „Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na študijný odbor 6317 M
obchodná akadémia“ cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu na oake@oake.sk alebo poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01 Košice
alebo do elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
15. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača
odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
16. 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.
Košice 23. 02. 2022
Ing. Peter O r s z á g h
riaditeľ školy

