
 
 

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 
Študijný odbor:     6317 M 00 obchodná akadémia –  

      športová trieda   

Počet tried:     1 

Počet prijímaných žiakov:  30 (podľa plánu výkonov, schváleným 

zriaďovateľom) 

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 29. 01. 2014 pre školský rok 

2014/2015 určujem tieto kritériá: 

 

Predpoklady prijatia na vzdelávanie: 

1. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu poskytovaného školou môže byť prijatý 

uchádzač, ktorý ukončil 9 ročníkov základnej školy,  resp. v školskom roku 2013/2014 

ukončí 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania. 

2. Uchádzač o prijatie nie je žiakom inej strednej školy. 

 

Termín konania prijímacích skúšok: 

1. psychodiagnostické testy:  25. 03. 2014 (utorok 8.00 hod.) 

2. prijímacie skúšky z profilových 

predmetov (SJL, MAT):  26. 03. 2014 (streda 8.00 hod.) 

3. overenie športového talentu:  27. 03. 2014 (štvrtok 8.00 hod. v telocvični OA) 

Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi 

najneskôr 24. marca 2014. 

 

Postup pri prijímacích skúškach: 

 

1. Testy zo SJL a MAT budú trvať maximálne 60 minút. Skúška zo SJL pozostáva 

z pravopisného testu a hromadného testu. Skúšky z obidvoch predmetov budú 

hodnotené bodovým systémom bez známkovania rovnakým pomerom za obidva 

predmety – za každý predmet 100 bodov. 

 

2. Overenie športového talentu bude pozostávať: 

a) zo všeobecných motorických testov: skok do diaľky z miesta, člnkový beh (4x10 m), 

hod plnou loptou, sed-ľah za minútu, 

b) zo špeciálnych motorických testov: člnkový beh s loptou, prihrávka na presnosť, 

slalom s loptou, hra 4 na 4, žonglovanie s loptou, prekážková dráha. 

 (za každú testovaciu disciplínu môže uchádzač získať 10 bodov – maximálne 100 b). 

 

 

 



3. 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    

 

 

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. 

 

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

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

2. overenia športového talentu, 

3. prospechu na ZŠ,  

4. bodov za umiestnenie na olympiádach a predmetových súťažiach.  

 

Žiak splnil kritériá prijímacieho pokračovania, ak celkový súčet bodov je viac ako 180, 

úspešne zvládol psychodiagnostický test, úspešne zvládol overenie talentu a je zdravotne 

spôsobilý. 

 

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  29. 01. 2014     

        Ing. Alena Židová 

                    riaditeľka školy 

 

Tieto kritériá boli schválené pedagogickou radou 29. 01. 2014.  

 

Prerokované a schválene Radou školy pri OA Humenné 30. 01. 2014. 


