PRIJÍMACIE KONANIE NA OBCHODNÚ AKADÉMIU
V TREBIŠOVE NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2021/2022
pre študijný odbor:

6317 M obchodná akadémia – štvorročné štúdium
Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 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 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, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.
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
2021/2022 prijme 40 žiakov.
2. Prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu študijného
odboru 6317 M obchodná akadémia s uskutočňuje v prvom termíne 3. mája 2021
a v druhom termíne 10. mája 2021.
II. Kritériá pre prijatie na štúdium v študijnom odbore
1. Výsledky 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.
Žiak môže získať najviac 80 bodov: 40 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 40 bodov
za matematiku.
Za úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky sa považuje dosiahnutie minimálne 20
bodov v každom predmete.
2. Zohľadnenie študijných výsledkov
Pri prijímaní žiakov na štúdium budú zohľadnené študijné výsledky. Za prospech na
základnej škole budú pridelené body za priemerný prospech z koncoročnej klasifikácie za
8. ročník a z polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
Priemerný prospech
1.00 - 1.50
1.51 - 2.00
2.01 - 2.50
2.51 - 3.00

Počet bodov
40
30
20
10

za toto kritérium môže žiak získať maximálne 80 bodov.

3. Výsledné hodnotenie
Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov 1. – 2. Uchádzač môže získať
maximálne 160 bodov. Podľa počtu získaných bodov bude zostavené poradie
uchádzačov.
4. V prípade rovnosti bodov o poradí uchádzača rozhodne postupnosť krokov:
a) uprednostnenie žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou podľa rozhodnutia
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,
b) 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.
c) študijných výsledkov na konci 8. ročníka a konci 1. polroka 9. ročníka.
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
1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v budove Obchodnej akadémie, Komenského 3425/18,
Trebišov.
2. Písomné skúšky sú 60 minútové. Žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby
a kalkulačku.
3. 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.
4. Riaditeľka školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.
5. Riaditeľka školy zverejní výsledky prijímacích skúšok v zmysle ochrany osobných údajov
na vchodových dverách školy a na webovej stránke školy do 20. mája 2021.
6. Riaditeľka školy odošle písomné rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí na štúdium
v Obchodnej akadémií Trebišov na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému
zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
do 20. mája 2021.
7. Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 2021 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, poštou na
adresu školy: Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, 075 42 Trebišov, alebo do
elektronickej schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia potvrdenia Obchodnej
akadémií Trebišov.
8. Ak zákonný zástupca uchádzača o štúdium v určenom termíne nedoručí potvrdenie
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, riaditeľka
školy na uvoľnené miesto vydá rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi, ktorí
nasleduje v poradí uchádzačov neprijatých pre nedostatok miesta za predpokladu, že
zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. Proti
rozhodnutiu o neprijatí je možné odvolať sa v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.

9.

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
alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium telefonický kontakt zákonného
zástupcu alebo emailový kontakt.

10. Tieto kritériá platia pre 1. a prípadné 2. kolo prijímacích skúšok v školskom roku
2020/2021.
Kritériá boli prerokované radou školy a schválené pedagogickou radou dňa 25.1. 2021.

Trebišov 25. januára 2021
Ing. Marcela Rabatinová
riaditeľka

