PRIJÍMACIE KONANIE NA OBCHODNÚ AKADÉMIU
V TREBIŠOVE NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2020/2021
pre študijný odbor:

6317 M obchodná akadémia – štvorročný vzdelávací program
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 150 ods. 8 a § 161 písm. k zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a 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 a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov a na základe rozhodnutia
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácií a
hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v
školskom roku 2019/2020, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy
a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre školský rok 2020/2021 tieto kritéria prijímacieho
konania do 1. ročníka.
I. Podmienky prijímacieho konania
1. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy
oznamuje, že v zmysle uvedených zákonov do dvoch tried prvého ročníka štvorročného
vzdelávacieho programu študijného odboru 6317 M obchodná akadémia pre školský rok
2020/2021 prijme 40 žiakov.
2. Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu študijného
odboru 6317 M obchodná akadémia sa uskutočňuje od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
II. Kritériá pre prijatie na štúdium v študijnom odbore
1. Zohľadnenie študijných výsledkov
Pri prijímaní žiakov na štúdium budú zohľadnené študijné výsledky. Za prospech na
základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a z polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy
nasledovne:
1.1. Povinné predmety:
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.
Maximálny počet bodov za slovenský jazyk a literatúru je 90.
Maximálny počet bodov za matematiku je 90.

1.2. Profilové predmety:
Anglický jazyk
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.
Maximálny počet bodov za anglický jazyk je 54.
1.3. Doplnkové predmety:
Občianska náuka
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2 . (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.
Maximálny počet bodov za občiansku náuku je 36.
2.

Zohľadnenie prospechu
Ak žiak dosiahol z koncoročnej klasifikácie za 6., 7., 8. ročník základnej školy stupeň
1 — výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítava 5 bodov za
každý školský rok.
Maximálny počet bodov je 15.

3.

Ďalšie kritéria

3.1. Predmetové olympiády
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil
na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku
v olympiáde z matematiky a Pytagoriády, z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), zo
spoločenskovedných predmetov (SJL, DEJ) a z prírodovedných predmetov (FYZ,
CHE, BIO, GEG). Žiak môže získať body:
olympiáda z matematiky a Pytagoriády:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

- 10 bodov
- 8 bodov
- 6 bodov
- 4 body
- 2 body

olympiáda z cudzích jazykov:
(ANJ, NEJ, RUJ):

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

- 10 bodov
- 8 bodov
- 6 bodov
- 4 body
- 2 body

olympiáda zo spoločenskovedných
predmetov (SJL, DEJ):

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

- 10 bodov
- 8 bodov
- 6 bodov
- 4 body
- 2 body

1. miesto
2. miest
3. miesto
4. miesto
5. miesto

- 10 bodov
- 8 bodov
- 6 bodov
- 4 body
- 2 body

olympiáda z prírodovedných predmetov
(FYZ, CHE, BIO, GEG):

V každom z uvedeného okruhu predmetovej olympiády žiak môže získať maximálne
10 bodov, t. j. body z intervalu <0;10> bodov.
Bodové hodnotenie sa počíta za najlepšie umiestnenie v 8. alebo 9. ročníku. Doklad
(diplom, certifikát, oficiálna výsledková listina alebo jej overená kópia) je potrebné
doručiť spolu s prihláškou.
3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak
sa žiak ako jednotlivec, alebo ako člen družstva umiestnil na 1. – 3. mieste v okresnom
alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku. Bodové hodnotenie sa počíta za
najlepšie umiestnenie v 8. alebo 9. ročníku. Doklad (diplom) je potrebné doručiť spolu
s prihláškou. Žiak môže získať body:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

- 10 bodov
- 8 bodov
- 6 bodov

Maximálny počet bodov je 10.
3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Ak bol uchádzač úspešným riešiteľom celonárodného alebo medzinárodného kola
predmetovej olympiády z matematiky a Pytagoriády, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ),
zo spoločenskovedných predmetov (SJL, DEJ) a z prírodovedných predmetov (FYZ,
CHE, BIO, GEG) získa 20 bodov. Doklad (diplom, certifikát, oficiálna výsledková listina
alebo jej overená kópia) je potrebné doručiť spolu s prihláškou.
4. Výsledné hodnotenie
Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov 1. – 3. Uchádzač môže získať
maximálne 355 bodov. Podľa počtu získaných bodov bude zostavené poradie
uchádzačov.
5. V prípade rovnosti bodov o poradí uchádzača rozhodne postupnosť krokov:
a) uprednostnenie žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa rozhodnutia
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,
b/ väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
c/ väčší počet bodov z profilového predmetu – anglický jazyk,
d/ v prípade, že nie je možné rozhodnúť podľa bodov a – c, prijatie odporučí riaditeľke
školy prijímacia komisia. O prijatí rozhodne riaditeľka školy.
III. Organizácia prijímacieho konania a zápis
1. Uzávierka evidencie prihlášok na štúdium:
1. termín 19. 5. 2020
2. termín 19. 6. 2020
2. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.
3. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacích skúšok v zmysle ochrany osobných
údajov na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy do 29. mája 2020.

4. Riaditeľka školy odošle uchádzačovi písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na
štúdium v Obchodnej akadémií Trebišov najneskôr do 29. mája 2020.
5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí
Obchodnej akadémií Trebišov potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo
potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom informačného systému
základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva na emailovú
adresu: skola@oatv.edu.sk alebo poštou na adresu školy: Obchodná akadémia,
Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov. Rozhodujúci je dátum doručenia potvrdenia
Obchodnej akadémií Trebišov.
6. Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných
miest na webovom sídle Obchodnej akadémie Trebišov a na vchodových dverách
školy.
7. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 na uvoľnené miesto vydá rozhodnutie o prijatí
ďalšiemu uchádzačovi, ktorý nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre
nedostatok miesta za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote
odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.
8. Proti rozhodnutiu o neprijatí je možné odvolať sa v lehote do piatich dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
9. Riaditeľka školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční
prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
10. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.
Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo
zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 Obchodnej akadémií
Trebišov záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na
štúdium.
11. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
študijný odbor najneskôr 31. augusta 2020.
12. Uchádzač prijatý na štúdium do Obchodnej akadémii Trebišov doplní všetky potrebné
potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta
2020.
13. Z dôvodu operatívneho kontaktovania zákonného zástupcu žiaka je potrebné uviesť
v prihláške na štúdium na strednú školu a na potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
na strednú školu telefonický kontakt zákonného zástupcu alebo emailový kontakt.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade a v rade školy a platia
od 7. 5. 2020 pre 1. a prípadné 2. kolo prijímacích skúšok v školskom roku 2019/2020.
Trebišov 5. mája 2020
Ing. Marcela Rabatinová
riaditeľka

