Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

Kritériá prijímacieho konania v mimoriadnej situácii COVID19
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách upravuje tretí oddiel piatej časti zákona
č. 245/2008 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v aktuálnom znení a
Rozhodnutie ministra ŠVVaŠ z 29. apríla 2020
Pre školský rok: 2020/2021

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka štúdia: 60
Prijímacie konanie do prvého ročníka štúdia v štvorročnom študijnom odbore 6317 M
obchodná akadémia sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ školy rozhodne
o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 29. mája 2020.
Žiak môže byť prijatý, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov do limitu
určeného zriaďovateľom školy.
Kritériá získavania bodov:
a) Za klasifikáciu vo vybraných predmetoch na základnej škole budú pridelené body za každú
známku stupňa 1 až 3 z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a za každú známku stupňa
1 až 3 z polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
známka z predmetu

1

2

3

Slovenský jazyk a literatúra

45 bodov

20 bodov

5 bodov

Matematika

45 bodov

20 bodov

5 bodov

Anglický jazyk

27 bodov

12 bodov

3 body

Fyzika

18 bodov

8 bodov

2 body

Biológia

18 bodov

8 bodov

2 body

Chémia

18 bodov

8 bodov

2 body

Dejepis

18 bodov

8 bodov

2 body

Geografia

18 bodov

8 bodov

2 body

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak spolu získať za toto kritérium je: 90 + 90 + 54
+ 36 + 36 + 36 + 36 + 36 bodov = 414 bodov.
b) Ak žiak dosiahol v šiestom alebo v siedmom alebo v ôsmom ročníku vzdelávania stupeň
1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za
každý školský rok. Maximálny počet bodov za toto kritérium je 15 bodov.
c) Sto (100) bodov získa žiak, ktorý sa aspoň raz v 8. ročníku alebo v 9. ročníku umiestnil
na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo v krajskom kole v olympiáde zo SJL,
cudzieho jazyka, DEJ, MAT, CHE, BIO, GEG alebo v Pytagoriáde. Ďalších sto (100) bodov
získa žiak, ktorý sa aspoň raz umiestnil v 8. ročníku alebo v 9. ročníku na 1. mieste až
5. mieste v okresnom alebo v krajskom kole športovej súťaže. Maximálny počet bodov
za toto kritérium je 200 bodov.

Konečné poradie uchádzačov určí súčet všetkých dosiahnutých bodov za Kritériá
získavania bodov a), b) a c).
Prijatí budú uchádzači, ktorí sa nachádzajú v zozname prijatých uchádzačov v poradí
do počtu určeného zriaďovateľom školy. Zapísaný bude ten prijatý uchádzač, ktorý doručí
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium. Nezapísaní uchádzači budú zo zoznamu
prijatých v období od 20. mája 2020 do 29. mája 2020 priebežne vyraďovaní. Riaditeľ školy
rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania na www.oaprievidza.sk a na výveske školy dňa 29. mája 2020.
Pri rovnosti bodov budú rozhodovať nasledujúce kritériá:
1) ZPS,
2) väčší počet bodov za bod c) Kritérií získavania bodov,
3) väčší počet bodov za Anglický jazyk
Spoločné ustanovenia
1) Na prihláške sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka.
2) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený
odbor výchovy a vzdelávania najneskôr do 15. septembra 2020.
3) Prihláška individuálne začleneného alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením musí
obsahovať správu z vyšetrenia z poradenského centra pedagogicko-psychologickej
starostlivosti, ktorého je žiak klientom. Vylučuje sa prijatie žiaka s dyskalkúliou. Všetky
potrebné potvrdenia uchádzač doplní najneskôr do 15. septembra 2020.
4) Žiak musí čo najskôr po nástupe do strednej školy predložiť koncoročné vysvedčenie
z 9. ročníka na preukázanie ukončenia základného vzdelania na základnej škole.
5) Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.
Prijímanie žiakov na štúdium v systéme duálneho vzdelávania (SDV):
1) Ak si uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore, v ktorom sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, treba postupovať
podľa § 63 ods. 8 a § 65 ods. 3 a § 67 ods. 4 písmeno a), b) školského zákona.
2) Prijímacie konanie, konečné poradie uchádzačov a rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje
samostatne pre uchádzačov o SDV, ktorí predložia riaditeľovi školy najneskôr v deň
prijímacích skúšok potvrdenie o poskytovaní praktického vyučovania v SDV od
zamestnávateľa a samostatne pre ostatných žiakov.

Prievidza 07. 05. 2020
Mgr. Ivan Kadlečík
riaditeľ školy

