OBCHODNÁ AKADÉMIA, KAPUŠIANSKA 2, 071 01 MICHALOVCE

KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE KONANIE NA OBCHODNÚ AKADÉMIU
MICHALOVCE DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2020/2021

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Michalovciach v súlade s § 62 - 68 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a 31
zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a doplnkov a na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, po prerokovaní
v pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre
školský rok 2020/2021 tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.
I. PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV
Kód študijného
odboru
6317 M 00

Názov
študijného odboru
obchodná akadémia

Jazyk

Triedy

S

2

Počet
žiakov
60

Dĺžka
štúdia
4 roky

II. TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia sa
uskutoční od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

III. KRITÉRIÁ PRE UCHÁDZAČOV
Obsahom prijímacích skúšok budú kritériá zohľadňujúce študijné výsledky uchádzača zo
základnej školy a ďalšie kritériá uvedené v bode 3.
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky
5 – nedostatočný nasledovne:
1.1 Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
 Slovenský jazyk a literatúra
 Matematika
1.2 Profilový predmet :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
profilový predmet: 1. cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský)
1.3 Doplnkový predmet:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
doplnkový predmet: občianska náuka
2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉
bodov. Body budú pridelené za ocenenie uvedené v bodoch 3.1, 3.2.
3.1 Predmetová olympiáda
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na
1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v
olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Tab. č. 1
3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia
Celonárodné a medzinárodné umiestnenie sa započítava do celkového hodnotenia. Tab. č.1
Tabuľka č. 1 Bodové hodnotenie 3. Ďalšie kritériá
Umiestnenie
3.1
3.2
1. miesto
30
40
2. miesto
20
30
3. miesto
15
20
4. miesto
10
15
5. miesto
5
10
Tabuľka č. 2 Pridelenie maximálneho počtu bodov
Bonifikácia za kritéria
Kritéria

1.1
SJ

Počet
bodov

1.2

1.3

2.

3.

CJ

OBN

Priemer 1,0

Súťaže

MAT

8.r.

9.r.

8.r.

9.r.

8.r.

9.r.

8.r. 9.r.

6. – 8. r.

3.1;3.2

45

45

45

45

27

27

18

max.15

70

18

SPOLU

SPOLU MAXIMÁLNY POČET DOSIAHNUTÝCH BODOV JE 355.
4. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

355

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia všeobecného lekára zmenenú pracovnú schopnosť, a
zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti
študovať zvolený študijný odbor riaditeľke OA do 25. mája 2020,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie
žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe
výsledkov prijímacieho konania.
2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovom sídle
školy www.oami.sk; https://oami.edupage.org do 29. mája 2020.
3. Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPade), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
4. Do 4. júna 2020 uchádzač alebo jeho zákonný zástupca doručí OA v Michalovciach, do
ktorej bol prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení na štúdium (viď. príloha 1). Ak uchádzač alebo jeho zákonný zástupca
v stanovenom termíne túto skutočnosť neoznámi, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač
prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
5. Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest
na webovom sídle školy alebo na výveske školy.
6. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium, sa môže odvolať do 5 dní od dňa
doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy alebo e-mailom
kerekesova.dana@oami.sk.
7. Riaditeľka OA do 15. júna 2020 vydá rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo
zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už
uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
8. Riaditeľka OA najneskôr do 15. júna zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle
školy a výveske školy.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a odsúhlasené
pedagogickou radou
Obchodnej akadémie Michalovce dňa 5. mája 2020 a prerokované Radou školy pri
Obchodnej akadémii Michalovce dňa 6. mája 2020.
Ing. Dana Kerekešová
riaditeľka školy
Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium (nasledujúca strana)
Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium

(Meno a priezvisko, ulica, č.d., PSČ, obec)
Obchodná akadémia
Kapušianska 2
071 01 Michalovce
V.........................., dňa..............................

Vec
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Môj syn/dcéra ...............................................dátum narodenia................................................
bol/a prijatý/prijatá na vašu školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
□

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium.

□

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej
strednej škole.

S pozdravom

__________________________
Podpis zákonného zástupcu

*odpoveď zaškrtnite X

