
 
 

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018  

 
Študijný odbor:     6317 M obchodná akadémia (3 triedy) 

Termín konania prijímacích skúšok: 09. mája 2017 - 1. záujem 

      11. mája 2017 - 2. záujem 

Počet tried:     3 

Počet žiakov:     93 

Profilové predmety:    slovenský jazyk a literatúra 

matematika 

 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26. januára 2017 pre školský 

rok 2017/2018 určujem tieto kritériá: 

 

Prijatie bez prijímacej skúšky: 

 

Žiak, ktorý v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom 

predmete úspešnosť najmenej 90 %. 

 

Žiak, ktorý má zvolenú našu školu na 1. mieste (ako prvotný záujem) –  50 bodov. 

 

Poradie žiakov v prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov: 

1. z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9, 

2. prospechu na ZŠ,  

3. výsledku prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, 

4. za umiestnenie na olympiádach a predmetových súťažiach.  

 

1. Maximálny počet bodov z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ– 

Testovanie 9: 

- slovenský jazyk a literatúra  100 bodov 

- matematika   100 bodov 

Počet získaných bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti  z týchto predmetov 

v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9. 

 

2. Body za prospech na ZŠ -  (koncoročná klasifikácia v 6., 7., 8. ročníku a v 1. polroku 

9. ročníka). 

Priemerný prospech sa počíta iba z povinne klasifikovaných predmetov. 

1. za  priemerný prospech  1,00 - 1,30 200 bodov 

2. za priemerný prospech   1,31 - 1,60 160 bodov 

3. za priemerný prospech   1,61 - 1,90 120 bodov  

4. za priemerný prospech   1,91 a viac   80 bodov    

 

 

 



3. Maximálny počet bodov z prijímacích skúšok: 

- slovenský jazyk a literatúra  100 bodov 

- matematika   100 bodov 

Počet získaných bodov do poradia sa rovná percentu úspešnosti  z týchto predmetov. 

 

4. Body za olympiády a predmetové súťaže 

Žiaci, ktorí sa umiestnili vo 8. a v 9.  ročníku na predmetových olympiádach a súťažiach na 

okresnom kole  na 1. – 3. mieste, získajú 60 bodov. Ostatní úspešní riešitelia okresných 

olympiád získajú po 20 bodov.  

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili krajského a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 5. mieste, získajú 

60 bodov. 

 

K prihláške je potrebné doložiť fotokópiu diplomu alebo výsledkovej listiny. 

 

Žiak splnil kritériá prijímacieho pokračovania, ak celkový súčet bodov je viac ako 200. 

(monitor + prospech + prijímacie skúšky + body za predmetové olympiády + 50 bodov za 

prvý záujem). 

 

Pri rovnosti bodov bude o poradí rozhodovať:  

1. lepší výsledok z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ – Testovanie 9, 

2. lepší výsledok prijímacích skúšok,  

3. lepší priemerný prospech uchádzača vo 8. a v 9. ročníku, 

4. lekárske rozhodnutie o zmenenej  pracovnej schopnosti, 

5. sociálne podmienky (sirota, polosirota). 

 

Osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania a ďalšie 

podrobnosti o prijímacom konaní, budú doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému 

zástupcovi najneskôr do 28. apríla 2017. 

 

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Výsledky zverejníme na výveske obchodnej akadémie v budove školy a na webovom sídle 

školy www.oahe.edupage.sk v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať 

v stanovenom termíne odvolanie. 

 

Riaditeľka školy si vyhradzuje právo využiť v rámci odvolacieho konania § 57 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych noriem 

a o odvolaní sama rozhodnúť.  

 

Zápis na štúdium 

 

Termín  zápisu prijatých uchádzačov bude  zverejnený na webovom sídle školy 

a v rozhodnutí o prijatí, ktoré dostane zákonný zástupca žiaka od riaditeľky Obchodnej 

akadémie, Komenského 1, 066 01 Humenné. Zápis sa vykonáva na základe zápisného 

lístka, ktorý žiak dostane od riaditeľa ZŠ,  ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný 

zástupca žiaka. 

 

http://www.oahe.edupage.sk/


Upozornenie: Ak sa na zápis nedostaví zákonný zástupca žiaka, budeme to považovať za 

nezáujem o štúdium na našej škole a  neobsadené miesto sa naplní ďalším uchádzačom 

v poradí.  

 

 

Humenné  13. januára 2017     

 

 

 

        Ing. Alena Židová 

                    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

Tieto kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou 26. 01. 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované a schválené Radou školy pri OA Humenné 31. 01. 2017 

 

 

 

   

         Ing. Mária Kačurová 

         predsedníčka rady školy 


