
  

Obchodná akadémia Šurany 

Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany   

KRITÉRIÁ 

prijatia žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu v Šuranoch 

pre školský rok  2019/2020 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M  OBCHODNÁ AKADÉMIA  

TERMÍN PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:  1. KOLO  - 1. TERMÍN 13.5.2019                                                                                                     
1. KOLO -  2. TERMÍN 16. 5. 2019 

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. 
z o stredných školách.  
Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa 
určila počet 26 žiakov, ktorých možno prijať do jednej triedy prvého ročníka dennej formy štúdia 
v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. 

Kritériá pre uchádzačov 

1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podali riadne 
vyplnenú prihlášku na strednú školu, v školskom roku 2018/2019 získajú nižšie stredné vzdelanie. 

2. Žiak môže byť prijatý: 
a) bez prijímacích skúšok, ak v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, 
b) na základe prijímacích skúšok, podľa poradia na výsledkovej listine. Prijímacie skúšky žiak musí 

úspešne vykonať .  
3. Bodové hodnotenie na výsledkovej listine: 

Prijímacia skúška – slovenský jazyk a literatúra   40 bodov 
Prijímacia skúška  - matematika     40 bodov 
Body za prospech – 8. ročník ZŠ (2. polrok)    30 bodov 
Body za prospech – 9. ročník ZŠ (1. polrok)    30 bodov 
Body za testovanie 9 – SJL      15 bodov 
Body za testovanie 9 – MAT     15 bodov 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
S P O L U  :                   170 bodov 

4. Bodové hodnotenie – prijímacie skúšky 
a) maximálne 40 bodov pri prijímacích skúškach z testu z matematiky 
b) maximálne 40 bodov pri prijímacích skúškach z testu zo slovenského jazyka a literatúry.  

Za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov  
s výchovným   zameraním. Žiak urobil prijímaciu skúšku, ak získal spolu minimálne 26 a viac bodov. Ak 
sa žiak nezúčastní prijímacích skúšok, nebude prijatý na štúdium na našej škole.  

5. Bodové hodnotenie - priemerný prospech zo ZŠ – MAXIMÁLNE 60 BODOV 

Priemerný prospech 
8.ročník ZŠ 

2. polrok - BODY 
9. ročník ZŠ 

1. polrok - BODY 

1,00 - 1,25 30 30 

1,26 – 1,50 20 20 

1,51 – 1,75 10 10 

1,76 – 2,00 8 8 

Nad 2,00 6 6 

 
 

6. Bodové hodnotenie  - Testovanie 9 – MAXIMÁLNE 30 BODOV 



  

%  úspešnosti Body SJL Body MAT 

100 - 80 15 15 

79 - 60 13 13 

59 - 40 10 10 

39 – 20 5 5 

19 – 5 3 3 

5 – 0 0 0 

 
7. V prípade rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje: 

1. kritérium: znížená pracovná schopnosť dokladovaná potvrdením o zmenenej pracovnej schopnosti 
žiaka odovzdaná  spolu s prihláškou podľa §67 ods. 3 školského zákona, 

2. kritérium: vyšší počet bodov získaných na testoch pri prijímacích skúškach, 

3. kritérium: bodové hodnotenie – krajské a vyššie olympiády a súťaže. K prihláške musí byť priložená 
fotokópia diplomu, potvrdenia a pod. Prosíme výchovných poradcov, aby k prihláške neprikladali 
diplomy iba za účasť, z ktorých nie je zrejmé umiestnenie a nemôžu byť obodované a neprikladali 
diplomy z predmetov, za ktoré nie sú bodové bonusy (športové výkony, tanečné, spevácke a pod.) 

 

Olympiády a súťaže  
Body   

Krajská a vyššia súťaž 

Slovenský jazyk a literatúra  
1. miesto(2.,3.) 

10(5,3) 

Matematika  
1. miesto(2.,3.) 

10(5,3) 

Cudzie jazyky 
1. miesto(2.,3.) 

10(5,3) 

 

8. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky zverejní 

zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa kritérií prijímacieho konania (§ 68 ods. 1 školského 

zákona)na výveske školy a stránke www.oasurany.sk . V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy 

pridelené uchádzačom. 

9. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky zašle 

zákonnému zástupcovi žiaka písomné rozhodnutie o prijatí.  Zápis do prvého ročníka sa bude konať 

23.mája 2019 v čase od 8.00 h do 14.00 h na sekretariáte Obchodnej akadémie v Šuranoch. Pokyny na 

zápis dostanú prijatí uchádzači spolu s rozhodnutím riaditeľky školy o prijatí žiaka  na štúdium na 

strednej škole. Ak sa prizvaný žiak nedostaví na zápis v určenom termíne, môže riaditeľka školy na 

uvoľnené miesto prijať uchádzača, ktorý splnil podmienky prijímacieho konania, neumiestnil sa v poradí 

na 1. – 26. mieste a podal odvolanie. 

10. Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 5. 12. 2018. 

 

Bližšie informácie budú podávané žiakom, resp. zákonným zástupcom žiakov na telefónnom čísle: 

035/6500859 a   www.oasurany.sk 

 
V Šuranoch,  5. 12. 2018                                                                                           
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                            Ing. Eva Matejíčková  
                   riaditeľka školy 
  

http://www.oasurany.sk/
http://www.oasurany.sk/

