č. 00393/2019/OASe-1

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka
v školskom roku 2019/2020 na Obchodnú akadémiu v Seredi

Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení.
Úrad TTSK určil pre školský rok 2019/2020 v študijnom odbore 6317 M obchodná
akadémia počet žiakov 30.
Prvé kolo prijímacích skúšok sa uskutoční vždy o 8.00 h priestoroch OA Sereď:
1. termín:
2. termín:

13. mája 2019 (pondelok) a
16. mája 2019 (štvrtok).

Druhé kolo prijímacích pohovorov, v prípade nenaplnenia počtu žiakov v prvom kole, sa
bude konať 18. júna 2019 /utorok/ o 8.00 h v priestoroch OA Sereď. Túto skutočnosť škola oznámi
na svojej webovej stránke najneskôr do 6. júna 2019.

Podmienky prijatia uchádzačov
1. Prijatie žiakov bez vykonania prijímacej skúšky:
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý nie je žiakom inej strednej školy.
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý na konci 6., 7. a 8. ročníka a v prvom
polroku 9. ročníka nemal zníženú známku zo správania.
 Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov
deviateho ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2019) dosiahol v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 90%.
 Riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr
7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
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2. Prijatie žiakov na základe vykonania prijímacej skúšky:
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16
ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý nie je žiakom inej strednej školy.
 Do prvého ročníka môže byť prijatý aj uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý pripojí k
prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a
vzdelávania.
 Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý na konci 6., 7. a 8. ročníka a v prvom
polroku 9. ročníka nemal zníženú známku zo správania.
 Uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak z každého predmetu získal hodnotenie
minimálne 10 bodov.
Postup hodnotenia úspešnosti uchádzačov v prijímacom konaní a stanovenie poradia úspešnosti .
Žiak získava body za:

a) Testovanie 9-2019 zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 20 bodov.
– maximálne 20 bodov.

Testovanie 9-2019 z matematiky

Body za dosiahnuté výsledky v testovaní žiakov deviateho ročníka v predmetoch SJL a MAT
budú pridelené od 0 bodov do 20 bodov podľa úspešnosti nasledovne:
Percento úspešnosti

b)

Počet bodov

89,99 – 75 %

20 bodov

74,99 – 55 %

15 bodov

54,99 – 35 %

10 bodov

34,99 – 0 %

0 bodov

Študijné výsledky na ZŠ- maximálne 60 bodov. Počítajú sa známky na konci 6., 7., 8. ročníka
a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov SJL, cudzí jazyk a MAT.
Body sa budú prideľovať podľa nasledovnej tabuľky:
Slovenský jazyk

Predmet
Ročník

Cudzí jazyk

Matematika

6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

6.

7.

8.

9.

5
4
2
1
0

5
4
2
1
0

5
4
2
0
0

5
4
2
0
0

5
4
2
1
0

5
4
2
1
0

5
4
2
0
0

5
4
2
0
0

5
4
2
1
0

5
4
2
1
0

5
4
2
0
0

5
4
2
0
0

Známka
1
2
3
4
5
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c) Za výsledky z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky maximálne
po 30 bodov z každého predmetu, t. j. maximálne spolu 60 bodov.
Prijímacie skúšky z predmetov SJL a MAT budú vykonané písomnou formou v časovom
intervale SJL 60 minút a MAT 60 minút.

Uchádzač môže získať:
a) Monitor 2019 zo SJL a MAT
b) Prospech na ZŠ
c) Prijímacie skúšky
Súčet bodov

40 bodov
60 bodov
60 bodov
160 bodov

Podľa súčtu bodov sa zostaví poradie od najvyššieho po najnižšie číslo. Uchádzači budú prijatí
podľa tohto poradovníka.
V prípade rovnosti bodov budú prednostne prijatí:
 žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou,
 žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok,
 žiaci s vyšším počtom bodov z Testovania 9-2019
 žiaci s úspešnou účasťou na vedomostných súťažiach a olympiádach konaných pod záštitou
MŠVVaŠ SR

Výsledky prijímacieho konania
Výsledky 1. kola prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 22. mája 2019 na vývesnej tabuli
vo vestibule školy a na internetovej stránke http://oasered.edupage.org/text10/. Pri zverejňovaní
výsledkov prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným
kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený a uvedený v pozvánke na prijímacie konanie.
Výsledky 2. kola prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 21. júna 2019 na vývesnej tabuli
vo vestibule školy a na internetovej stránke http://oasered.edupage.org/text10/.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania a prijatí na školu bude platné až zápisom žiaka na
školu v termíne uvedenom na rozhodnutí.
Ak sa po zápise nenaplní stanovený počet žiakov, voľné miesto bude ponúknuté podľa poradia na
výslednej listine uchádzačom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta za predpokladu, že zákonný
zástupca podá v zákonnej lehote 5 dní odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje
pretrvávajúci záujem o štúdium.

Informácie pre zákonných zástupcov
 Zákonnému zástupcovi uchádzača, ktorý bude prijatý na štúdium, bude včas oznámený
termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium. Zápis prijatých uchádzačov na školu sa vykoná
na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Pri zápise predloží
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zákonný zástupca zápisný lístok žiaka. Účasťou na zápise sa potvrdzuje záujem o štúdium
na Obchodnej akadémii Mládežnícka 158/5, Sereď.
 Ak zákonný zástupca zápis neuskutoční v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium
je neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí ďalšiemu
uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania.
 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške
v riadnych termínoch, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej
skúške oznámi podľa zákona č. 245/2008 Z. z. §66 ods. 9 uchádzač alebo zákonný zástupca
maloletého uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do
prvého ročníka.
Kritériá pre prijímacie konanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 boli schválené
pedagogickou radou dňa 05. marca 2019.

Ing. Marta Melayová
riaditeľka školy

