
Obchodná akadémia,  Watsonova 61,  040 01   K o š i c e 

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 
pre štvorročné študijné odbory 

 
 
V zmysle §§ 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, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky       
č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 riaditeľ školy spolu so zamestnávateľom, po prerokovaní na pedagogickej rade 
školy dňa 26. 01. 2021, po vyjadrení Rady školy pri OA zo dňa 29. 01. 2021 a so súhlasom zriaďovateľa určuje tieto kritériá 
prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 pre štvorročné študijné odbory: 
 
1.  Počet žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka študijných odborov: 
     40 žiakov do 2 tried prvého ročníka 4. ročného študijného odboru 6317 M  obchodná akadémia;  
      22 žiakov do 1 triedy prvého ročníka 4. ročného študijného odboru 6330 K bankový pracovník - odborné vzdelávanie    

a príprava v experimentálne overovanom študijnom odbore umožňuje štúdium v duálnom systéme vzdelávania. 
       
2.   Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači: 
      a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021 
      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021 
      formou písomného testu z týchto predmetov: 

 matematika 

 slovenský jazyk a literatúra 
Obsah a rozsah prijímacej skúšky je určený vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania                
v základnej škole. 
Na úspešne vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať v každom predmete minimálne 8 bodov. 
 

3.  V rámci prijímacieho konania môže uchádzač získať maximálne 150 bodov: 

 test z matematiky - maximálne 30 bodov; 

 test zo slovenského jazyka a literatúry - maximálne 30 bodov; 

 za prospech z matematiky na ZŠ - maximálne 30 bodov; 

 za prospech zo slovenského jazyka a literatúry na ZŠ - maximálne 30 bodov; 

 za známky zo správania na ZŠ - maximálne 30 bodov. 
 

4.  Bodovanie uchádzačov:  
 Body za dosiahnutý prospech sa prideľujú za známky z profilujúcich predmetov SJL a MAT z koncoročného 

vysvedčenia 7. – 8. ročníka a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za známku výborný (1) sa prideľuje 10 bodov, 
chválitebný (2) 8 bodov, dobrý (3) 5 bodov, za známky dostatočný a nedostatočný sa body neprideľujú.  
Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech zo ZŠ maximálne 60 bodov. 

 Body za správanie sa prideľujú za dosiahnutú klasifikáciu správania z koncoročného vysvedčenia 7. – 8. ročníka 
a z polročného vysvedčenia 9. ročníka ZŠ. Za správanie veľmi dobré (1) sa prideľuje 10 bodov, uspokojivé (2)                    
sa prideľuje 0 bodov, za správanie menej uspokojivé (3) a neuspokojivé (4)  sa prideľuje  -20 bodov.  
Uchádzač môže získať za  klasifikáciu správania zo ZŠ maximálne 30 bodov. 

 

5. Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá prijímacieho konania a v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie                     
sa umiestnia:      

 do 40. miesta vrátane – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia; 

 do 22. miesta vrátane – študijný odbor 6330 K bankový pracovník.   
 

     Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač umiestnený v zozname 
usporiadanom podľa  kritérií na prijatie na: 

 41. mieste - študijný odbor 6317 M obchodná akadémia; 

 23. mieste – študijný odbor 6330 K bankový  pracovník. 



 
 
 
6.  Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý: 

a)  má zmenenú pracovnú schopnosť (v zmysle § 67 školského zákona); 
b)  má lepší celkový priemerný prospech za 7. – 9. ročník ZŠ;  
c) je úspešným riešiteľom olympiády (1.-3.miesto), víťazom súťaže súvisiacej so študijným odborom,  
    minimálne v okresnom kole. 

 
7.   Riaditeľ bude rozhodovať o prijatí po zohľadnení uvedených kritérií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon).                                               
      Do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania.  

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o 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 je do 20. mája 2021.  
 
Proti rozhodnutiu riaditeľa sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich  

      dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa školy.  
 
Úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni do 40. miesta vrátane – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia a do 22. miesta 
vrátane – študijný odbor 6330 K bankový pracovník alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 
doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium 
alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke školy v časti prijímacie 
konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole                              
cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu                               
na oake@oake.sk alebo poštou na adresu Obchodná akadémia, Watsonova 61, 040 01  Košice alebo do elektronickej 
schránky školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 
8.  V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu SR     

č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo nenastúpení žiaka na štúdium                  
na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ 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. 

 
 
Košice 29. 01. 2021   
     
      
         Ing. Peter   O r s z á g h 
                   riaditeľ školy 

mailto:oake@oake.sk

