
  
                 KRITÉRIA A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 

ŠTUDIUM NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024  V OBCHODNEJ  AKADÉMII TREBIŠOV 

        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 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.  

I. Podmienky prijímacieho konania 
     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva kritériá prijatia na štúdium na  
     školský rok 2023/2024 v Obchodnej akadémií Trebišov. 
     EDUID školy: 100016552 
     Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia 

    Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý 
podľa § 62 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) získal nižšie stredné vzdelanie, 
splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy a ktorého zákonní 
zástupcovia v prípade prijatia potvrdia nástup na štúdium v stanovenom termíne.. 

II. Kritéria prijatia uchádzača bez prijímacej skúšky 
     Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

ročníka základnej školy dosiahli úspešnosť najmenej 80% v každom predmete samostatne. 
Na základe splnenia požadovanej úspešnosti v T9, bude uchádzačovi pridelený maximálny 
počet bodov, ktoré môže uchádzač za prijímaciu skúšku získať. 

 
III.  Kritériá prijatia uchádzača na základe prijímacej skúšky 
1. Žiaci budú prijímaní na základe výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky. Testy obsahujú učivo podľa platných osnov pre ZŠ, v súlade so 
ŠVP pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.  

2. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z písomného testu. Čas 
trvania skúšky je 60 minút. Žiak môže získať max. 40 bodov. 

3. Prijímacia skúška z matematiky pozostáva z písomného testu. Čas trvania skúšky je 60 
minút. Žiak môže získať max. 40 bodov. 

4. 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. 

5. 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 Počet bodov 

1.00   -  1.50 40 

1.51   -  2.00 30 

2.01   -  2.50 20 

2.51   -  3.00 10 

Za toto kritérium môže žiak získať maximálne 80 bodov. 



6. Výsledné hodnotenie   
Výsledné hodnotenie je súčtom získaných bodov za písomnú formu prijímacích skúšok a za 
študijné výsledky zo ZŠ. Uchádzač môže získať maximálne 160 bodov. Podľa počtu 
získaných bodov bude zostavené poradie tých uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prijímacej 
skúšky. 
 

7. 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, bude uprednostnený žiak 

s lepšou známkou z matematiky na konci 8. ročníka. 
 

Poznámka 

1. V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa postupuje 
v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre 
žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského 
poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je uchádzač evidovaný. O úpravu formy 
prijímacej skúšky pre žiaka so ŠVVP spolu s prihláškou požiada jeho zákonný zástupca na 
základe písomných odporúčaní a aktuálnej správy školského zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. Žiaci budú mať predĺžený čas na vykonanie prijímacej skúšky 
z určených predmetov podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia. 

2. Zákonným zástupcom žiakov so zdravotne ťažkým postihnutím, prípadne s inými 
vývinovými poruchami učenia odporúčame pred podaním prihlášky na štúdium 
v Obchodnej akadémií Trebišov prekonzultovať možnosť štúdia vzhľadom na zdravotný 
stav dieťaťa s riaditeľkou školy a s výchovnou poradkyňou. 

  

Kritériá prijatia na štúdium budú zverejnené: 

 

www.skola@oatv.edu.sk 

www.oatrebisov.edupage.org 

 
 
 
 

 Trebišov 28. februára 2022 
                                                                                               Ing. Marcela Rabatinová 
                                                                                                            riaditeľka  

http://www.skola@oatv.edu.sk
http://www.oatrebisov.edupage.org/

