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

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2018/2019
pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia
V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ školy po prerokovaní
na pedagogickej rade školy dňa 30. 01. 2018, po vyjadrení Rady školy pri OA a so súhlasom zriaďovateľa určuje pre
školský rok 2018/2019 tieto kritériá prijímacieho konania:
1. 2 triedy prvého ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia - prijať 48 žiakov.
2. Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači v dňoch 14. a 17. mája 2018 formou testu z týchto predmetov:
- matematika
- slovenský jazyk a literatúra
Na úspešne vykonanie prijímacej skúšky je potrebné získať v každom predmete minimálne 8 bodov.
3. Kritériá na prijatie bez prijímacej skúšky :
 uchádzač prihlásený na štúdium dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
4. V rámci prijímacieho konania môže uchádzač získať maximálne 200 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 max. 30 bodov
- za výsledky v celoslovenskom testovaní SJL + MAT max. 50 bodov
- za správanie maximálne
30 bodov.
Uchádzač, ktorý sa zapojil do literárnej súťaže „Voľba povolania“, vyhlásenej OA, Watsonova 61, Košice a umiestnil
sa na 1. až 5. mieste, získava 30 bodov ako náhradu za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry.
5. 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.
 Body za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč. ZŠ sa pridelia ako jedna
štvrtina súčtu číselnej hodnoty percenta za SJL a MAT. Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov.
6. Neprijatí budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet bodov menší alebo rovný ako uchádzač
umiestnený na 49. mieste v zozname usporiadanom podľa kritérií na prijatie.
7. Pri rovnosti bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý:
a) má zmenenú pracovnú schopnosť podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
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.

8. Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi v poradí,
za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti
rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.
Košice 28. 03. 2018
Ing. Peter O r s z á g h
riaditeľ školy

