OBCHODNÁ AKADÉMIA, KAPUŠIANSKA 2, 071 01 MICHALOVCE

PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE PRIJATIE ŽIAKOV
do 1. ročníka v šk. roku 2022/2023
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 určuje kritéria na úspešné vykonanie prijímacej skúšky
a ostatné podmienky prijatia na štúdium v školskom roku 2022/2023.
Školský rok

2022/2023

EDUID školy

100015526

Študijný odbor

6317 M 00 obchodná akadémia

Druh štúdia

denné štvorročné štúdium

Počet tried 1. ročníka

2 triedy

Plánovaný počet

60 žiakov
1. termín: 2. 5. 2022
2. termín: 9. 5. 2022

Prijímacie skúšky

I. PREDPOKLADY PRIJATIA NA VZDELÁVANIE






riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole,
splnenie podmienok prijímacieho konania,
doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium,
prijatý uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č.
245/2008 Z. z. (školský zákon) a nie je žiakom inej strednej školy,
umiestnenie na 1. – 60. mieste (zmenšenom o počet žiakov prijatých bez prijímacej
skúšky).
II. KRITÉRIÁ PRE UCHÁDZAČOV

1. Kritérium pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky
Uchádzač o prijatie, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov T9 dosiahol
v každom predmete samostatne (matematika, slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej
80 % (podľa novely školského zákona č. 415/2021 Z. z.) bude prijatý bez prijímacej skúšky.
Prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu
skúšku.
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2. Kritérium pre prijatie na štúdium s vykonaním prijímacej skúšky.
Uchádzači, ktorí nesplnili príslušnú podmienku prijatia bez prijímacej skúšky podľa bodu 1.
Testovanie T9, budú konať písomné prijímacie skúšky. Obsahom prijímacích skúšok bude
overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka a literatúry a matematiky, ktorého
obsah a rozsah prijímacích skúšok bude v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre
2. stupeň základných škôl ISCED 2.
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky
bude trvať 60 minút.
Žiaci budú prijímaní do I. ročníka v školskom roku 2022/2023 podľa poradia vo
výsledkovej listine. Výsledková listina vznikne na základe súčtu bodov:
1. výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry
a z matematiky,
2. zohľadnenia študijných výsledkov prospechu na konci 7., 8. ročníka a 1. polroka 9.
ročníka,
3. bonifikácie za Ďalšie kritériá.
KRITÉRIÁ PRIDELENIA BODOV
1. Prijímacie skúšky
Prijímacia skúška pre štúdium vo všetkých študijných odboroch sa bude konať z predmetov
slovenský jazyk a literatúra a matematika.
Maximálny počet bodov za skúšky je 100 (50 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 50
bodov za matematiku).
Bodovanie prijímacej skúšky
Test
Počet bodov
slovenský jazyk a literatúra
50
matematika
50
spolu
100
2. Prospech žiaka na základnej škole
Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie
zo 7., 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky nedostatočný (5)
nasledovne:
2.1 Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
 slovenský jazyk a literatúra
 matematika
Spolu budú pridelené body za každú známku samostatne. Uchádzač môže získať: 90 bodov.
2.2 Profilový predmet:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
Profilový predmet: občianska náuka
Spolu budú pridelené body za každú známku samostatne. Uchádzač môže získať: 27 bodov.
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Poznámka: Ak má uchádzač na prihláške za daný predmet v danom ročníku uvedené slovné
hodnotenie alebo „absolvoval“, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu
z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo predchádzajúce polroka, v ktorom bol žiak
hodnotený známkou.
V prípade, ak bude žiak hodnotený v nejakom predmete slovne, platí nasledujúci prevod
slovného hodnotenie na známky:
dosiahol veľmi dobré výsledky – známka 1
dosiahol dobré výsledky – známka 2
dosiahol uspokojivé výsledky – známka 3
dosiahol neuspokojivé výsledky – známka 4
3. Ďalšie kritériá
Žiakovi budú pridelené body iba jedenkrát za najvyššie umiestnenie v predmetovej olympiáde
alebo športovej súťaži, alebo umeleckej súťaži a doloží o tom doklad (kópiu) ako prílohu
k prihláške alebo je umiestnenie potvrdené riaditeľom ZŠ na prihláške.
Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak žiak získal umiestnenie
v okresnom, krajskom, celoštátnom a medzinárodnom 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.
Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak žiak
získal umiestnenie v okresnom, krajskom, celoštátnom a medzinárodnom kole v 8. ročníku
alebo 9. ročníku ako jednotlivec, alebo člen družstva.
Umelecká súťaž - body sa započítajú, ak žiak získal umiestnenie v okresnom, krajskom,
celoštátnom a medzinárodnom kole v 8. ročníku alebo v 9. ročníku v recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín, Jazykový kvet, Ruské slovo a Biblická olympiáda.
Body za umiestnenie v kole

Umiestnenie za 1. až 5. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

okresnom

krajskom

celoštátnom

medzinárodnom

10
8
5

20
15
10

30

40
35
30
25
20

25
20
15
10

SPOLU MAXIMÁLNY POČET DOSIAHNUTÝCH BODOV V PRIJÍMACOM
KONANÍ JE 257.
Uchádzač bude úspešný, ak získa na prijímacej skúške minimálne:
30 % (15 bodov) zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň minimálne
30 % (15 bodov) z matematiky.
1. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania a v zozname
usporiadanom podľa kritérií na prijatie sa umiestnia do 60. miesta vrátane. Neprijatí budú
uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač
umiestnený na 61. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie.
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2. Kritériá prijatia pri rovnosti celkových bodov žiakov prijatých na základe prijímacích
skúšok rozhodnú v tomto poradí:
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, ktorí majú podľa
rozhodnutia všeobecného lekára zmenenú pracovnú schopnosť, a zákonný zástupca
maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať
zvolený študijný odbor riaditeľke OA najneskôr 3 dni pred konaním prijímacích skúšok,
b/ získali väčší počet bodov za kritérium prospech žiaka na základnej škole,
c/ získali väčší počet bodov za kritérium prijímacie skúšky,
d/ získali väčší počet bodov za kritérium ďalšie kritériá.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prijímacie skúšky sa uskutočnia na Obchodnej akadémii, Kapušianska 2, Michalovce.
2. Písomné skúšky sú 60 minútové z každého predmetu. Žiak môže používať len písacie
potreby a kalkulačku.
3. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok riaditeľka
školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Prijímacia komisia zostaví
konečné poradie úspešných uchádzačov v zmysle kritérií pre prijatie na štúdium.
4. Duálne vzdelávanie. Uchádzači, ktorí majú záujem o systém duálneho vzdelávania uvedú
túto skutočnosť do poznámky na prihláške, alebo predložia Potvrdenie zmluvného
zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania,
prípadne túto skutočnosť oznámia škole vypísaním on-line formulára na stránke školy. Ak
má žiak potvrdenie od zmluvného zamestnávateľa bude prijatý na miesto v duálnom
vzdelávaní pre príslušný študijný odbor.
Uchádzači bez potvrdenia od zmluvného zamestnávateľa budú vyhodnocovaní v poradí,
v akom sa umiestnia po prijímacom konaní a budú prijatí na štúdium v systéme duálneho
vzdelávania až po odsúhlasení zamestnávateľom, s ktorým má škola uzatvorenú Zmluvu o
duálnom vzdelávaní.
5. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so zdravotným znevýhodnením
priložia k prihláške na štúdium žiadosť o úpravu prijímacích skúšok spolu s aktuálnou
dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou. V zmysle ŠkVP môžeme prijímať žiakov
s vývinovými poruchami učenia (okrem dyskalkúlie), žiakov s telesným postihnutím,
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti a žiakov s poruchami správania.
6. Povinnými prílohami prihlášky, ak uchádzač spĺňa niektorú z daných požiadaviek, je:
 Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie
staršia ako 2 roky,
 Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti – predkladá len uchádzač so zdravotným
znevýhodnením,
 Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo zdravotnej spôsobilosti študovať
zvolený odbor – predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením,
 Kópie vysvedčení – predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého predmetu na
vysvedčení hodnotený slovne,
 Kópie diplomu alebo certifikátu najvyššieho umiestnenia, ktoré preukazuje umiestnenie
žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži – predkladá len uchádzač, ktorý uvádza
v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži,
 Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje
v správnom konaní.
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7. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle
zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon). 18. mája 2022 zverejní zoznam uchádzačov na
webovom sídle školy www.oami.sk/ alebo na vstupných dverách do budovy školy podľa
výsledkov prijímacieho konania. V tomto termíne odošle rozhodnutie o prijatí alebo
neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka
alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. Edupage, odoslaním
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.
8. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého
uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva
u riaditeľky školy.
9. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej
škole je do 23. mája 2022 (do 23.59 hod.). Potvrdenie sa doručuje cez informačný systém
základnej školy (napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom
e-mailu, poštou na adresu Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce alebo
do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
Z dôvodu operatívneho kontaktovania zákonného zástupcu žiaka je potrebné uviesť
v prihláške na štúdium na strednú školu telefonický a emailový kontakt.
10. V prípade, že zákonný zástupca prijatého potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo
nenastúpení žiaka na štúdium na strednú školu nezašle do 23. mája 2022, riaditeľka školy
príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa odvolal v súlade s § 68 ods.
(4) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení.
11. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov (doklad od lekára nie starší ako 3 dni) nemôže
zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľka strednej školy
náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný
zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania
prijímacej skúšky. Riaditeľka školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov,
ktorých prijíma do I. ročníka.
12. Druhé kolo prijímacieho konania. Na nenaplnený počet miest v jednotlivých študijných
odboroch sa uskutoční 2. kolo prijímacej skúšky dňa 21. júna 2022. Podmienky prijímacej
skúšky a pravidlá prijímacieho konania budú rovnaké ako v 1. kole (v májových termínoch).
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť aj žiaci, ktorí ju v 1. kole nevykonali úspešne.
13. Podmienky na prijímanie uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii, Kapušianska 2,
Michalovce pre školský rok 2022/2023 sa môžu meniť v prípade, že MŠVVaŠ SR rozhodne
o zmene pravidiel pre prijímanie na stredné školy.
Kritériá prijímacieho konania boli schválené Pedagogickou radou Obchodnej akadémie
Michalovce dňa 11. 02. 2022 a prerokované Radou školy pri Obchodnej akadémii Michalovce
dňa 24. 02. 2022.

V Michalovciach, 24. 02. 2022
Ing. Dana Kerekešová
riaditeľka školy
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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
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