
 

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA OBCHODNÚ  
AKADÉMIU V TREBIŠOVE NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 

2017/2018 
 
pre študijný odbor: 
 

6317 M obchodná akadémia – štvorročné štúdium 
 

     Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 
v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov. 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v 2. kole 20. júna 2017 v budove Obchodnej akadémie, 
Komenského 3425/18, Trebišov.     
 
     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so 
súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2017/2018 tieto kritéria prijímacieho konania. 
 
     Do dvoch tried 1. ročníka je možné prijať žiakov pre študijný odbor 6317 M obchodná 
akadémia. 
 
 
1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 
90%. 

 
 
2. Všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 1. bod, budú prijatí na základe: 

a) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry  

a z matematiky z učiva podľa platných osnov pre ZŠ, v súlade so ŠVP pre 2. stupeň 
základných škôl ISCED 2. 

b) výsledkov na celoslovenskom testovaní vedomostí zo slovenského jazyka 
a matematiky, 

c) študijných výsledkov na konci 8. ročníka a konci 1. polroka 9. ročníka. 
 
 
3.  Kritériá pre pridelenie bodov: 

a) Výsledky prijímacích skúšok - žiak môže získať najviac 80 bodov: 40 bodov za 
slovenský jazyk a literatúru a 40 bodov za matematiku. 
Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby 
a kalkulačku. Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje 
dosiahnutie minimálne 20 bodov v každom predmete. 

  
b) Výsledky v celoslovenskom testovaní vedomostí zo slovenského jazyka 

a matematiky za toto kritérium môže žiak získať najviac 40 bodov za slovenský jazyk 
a 40 bodov za matematiku podľa dosiahnutého percenta úspešnosti.  

 



Úspešnosť na celoslovenskom 
testovaní  

Počet bodov 

100 % - 90% 40 

89 %   - 60% 30 

59 %   - 40% 20 

39 %   - 20% 10 

 
 
 

c) Priemerný prospech na konci 8. ročníka a konci 1. polroka 9. ročníka  
za toto kritérium môže žiak získať maximálne 80 bodov. 
 

Priemerný prospech Počet bodov 

1.00   -  1.50 40 

1.51   -  2.00 30 

2.01   -  2.50 20 

2.51   -  3.00 10 

 
     
4. Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov za: 

a) výsledky písomnej formy prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra 
a matematika, 

b) výsledky na celoslovenskom testovaní vedomostí zo slovenského jazyka 
a matematiky, 

c) študijné výsledkov na konci 8. ročníka a konci 1. polroka 9. ročníka. 
 

Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa počtu dosiahnutých bodov.  
V prípade rovnosti bodov o poradí  uchádzača  rozhodne postupnosť krokov: 

 uprednostnenie žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa rozhodnutia   
komisie sociálneho zabezpečenia, 

 vyšší počet bodov získaných na celoslovenskom testovaní, 

 lepší priemerný prospech v prvom polroku 9. ročníka ZŠ. 
  
5.  Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na 

štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok spolu s aktuálnou dokumentáciou v súlade 
s platnou legislatívou.  

 
6. Ak sa uchádzač o štúdium v určenom termíne nedostaví na zápis, rozhodnutie, ktorým bol 

na štúdium prijatý, je neplatné a riaditeľka uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu 
uchádzačovi, ktorí nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta. 

 
     Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na nástenke v priestoroch školy a na 
webovej stránke školy www.oatv.edu.sk. 
 
Kritériá boli prerokované radou školy a schválené pedagogickou radou dňa 12. 12. 2016. 
 
 
                                                                                                     Ing. Marcela Rabatinová 
                                                                                                            riaditeľka školy 
 
 

http://www.oatv.edu.sk/

