Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

Kritériá prijímacieho konania
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) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Prerokované v pedagogickej rade.
Pre školský rok: 2018/2019
Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia
Počet tried prvého ročníka: 3
Počet žiakov do jednej triedy: min. 17 – max. 31
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka štúdia: maximálne 93
Prijímacie testy zo SJL a MAT sa uskutočnia: 1. termín 14. 5. 2018
2. termín 17. 5. 2018
Žiak môže byť prijatý:
1. Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
základnej školy dosiahol v každom predmete (SJL, MAT) samostatne úspešnosť
najmenej 90%.
2. Na základe prijímacích skúšok, ak sa umiestni v poradí podľa počtu získaných bodov
do limitu určeného zriaďovateľom školy.
Žiak môže získať:
a) maximálne 20 bodov pri prijímacích skúškach z testu z matematiky,
maximálne 20 bodov pri prijímacích skúškach z testu zo slovenského jazyka a literatúry.
Aby žiak úspešne vykonal prijímaciu skúšku, musí získať minimálne 8 bodov zo 40.
Ak sa žiak nezúčastní prijímacích skúšok, nebude prijatý na štúdium na našej
škole.
b) Z vybraných predmetov na koncoročnom vysvedčení v 6., 7., 8. ročníku a na polročnom
vysvedčení v 9. ročníku 3 body za známku výborný, 2 body za známku chválitebný,
1 bod za známku dobrý. Vybrané predmety sú: vyučovací jazyk, cudzí jazyk, dejepis,
zemepis, matematika, prírodopis, fyzika, chémia. Ak bol žiak v niektorom ročníku
klasifikovaný z dvoch cudzích jazykov, započíta sa cudzí jazyk s lepšou známkou.
c) Ďalšie body môže žiak získať z Testovania 9 - 2018 (súčet získaných bodov
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry).
Ak sa žiak nezúčastní Testovania 9 – 2018 nebudú mu zarátané žiadne body.
Prepočet percent na body sa bude realizovať podľa priloženého vzorca:
MAT prepočet na body:
20:100 x percento žiaka = body žiaka (zaokrúhlené smerom hore)
SJL prepočet na body
25:100 x percento žiaka = body žiaka (zaokrúhlené smerom hore)
d) Ďalšie body môže žiak získať za umiestnenie v krajskom kole olympiád (jazykové:
SJL, AJ, FJ, NJ, RJ; matematická, informatika), a to nasledovne: 1. miesto - 7 bodov,
2. miesto – 5 bodov, 3. miesto - 4 body.Kópiu dokladu o umiestnení treba priložiť
k prihláške na strednú školu.

Konečné poradie uchádzačov určí súčet všetkých dosiahnutých bodov (prijímací test
z MAT a SJL; body za prospech na ZŠ; body za Testovanie 9 - 2018; body za predmetové
olympiády).
Prijatí budú uchádzači, ktorí sa nachádzajú v zozname prijatých a zapísaných
uchádzačov v poradí do počtu určeného zriaďovateľom školy. Nezapísaní uchádzači
budú zo zoznamu prijatých vyradení.

1)
2)
3)
4)

Pri rovnosti bodov budú rozhodovať nasledujúce kritériá:
ZPS,
väčší celkový počet bodov získaných na testoch pri prijímacích skúškach,
väčší počet bodov pri prijímacích skúškach z matematiky,
účasť na predmetovej olympiáde.

Ďalšie podmienky prijatia:
1) 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.
2) Zákonný zástupca žiaka so zníženou známkou so správania musí absolvovať v termíne
do 30. apríla 2018 pohovor s riaditeľom školy o dôvodoch zníženia známky. Termín
pohovoru sa určí po dohode s riaditeľom školy.
3) Žiak musí čo najskôr po nástupe do strednej školy predložiť koncoročné vysvedčenie
z 9. ročníka na preukázanie ukončenia základného vzdelania na základnej škole.
4) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnom termíne a zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi
SOŠ najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8:00 hodiny, umožní riaditeľ školy
konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade riaditeľ školy
rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru .
5) Ak sa na štúdium hlási cudzinec, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka.

1. 3. 2018

Mgr. Ľubomír Vida
riaditeľ školy.

