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 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA  
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

V zmysle § 62 - § 68 Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších zmien a predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade organizačnej zložky Obchodná 
akadémia dňa 15.02.2022 a Rade školy dňa 17.02.2022 zverejňujeme  tieto kritériá prijímacieho 
konania: 

I.  ŠTUDIJNÉ ODBORY  - počet žiakov 

- odbor 6317 M obchodná akadémia - 1 trieda (23 žiakov) 
 
II.   TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 
 
1.) 1. kolo 1. termín sa uskutoční 2. mája 2022 (pondelok) o 8.00 hod., 
2.) 1. kolo 2. termín sa uskutoční 9. mája 2022 (pondelok) o 8.00 hod., 
3.) 2. kolo na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa 
uskutoční najskôr 21. júna 2022. 
 
III.   KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM  

 
1. Na štúdium odboru 6317 M obchodná akadémia budú prijatí uchádzači, ktorí splnili kritériá 

prijímacieho konania a  umiestnili sa na výsledkovej listine do 23. miesta vrátane. 
 
IV.   PRIJATIE ŽIAKOV BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  
 
1. Bez prijímacích skúšok bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov TESTOVANIE 
     9-2022 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dosiahol úspešnosť aspoň 80 %. 
 
V.   POSTUP PRIJATIA OSTATNÝCH UCHÁDZAČOV  
 
1. Uchádzač získava maximálne 100 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 

TESTOVANIE 9-2022 (50 bodov SJL + 50 bodov MAT). 
2. Uchádzač získava maximálne 100 bodov za priemerný prospech v  2. polroku 6., 7. a 8. ročníka a 

v 1. polroku 9. ročníka (všetky vyučovacie predmety, okrem výchov) podľa nasledovného kľúča: 
maximálny počet 100 bodov získa žiak za priemer 1,00, zvýšením priemeru o 0,02 sa zníži počet 
bodov o 1 bod. Uchádzač s priemerným prospechom 3,00 a viac je hodnotený počtom bodov 0. 
V prípade, že v 2. polroku šk. roku 2019/2020 žiak bol hodnotený slovne, do celkového 
hodnotenia bude započítaný prospech za 1. polrok 7. ročníka. 

2.  Forma prijímacích skúšok:  písomná - test 
     Obsah prijímacích skúšok:    
   odbor 6317 M obchodná akadémia slovenský jazyk a literatúra – test (60 minút) 
       matematika – test (60 minút)  
     Rozsah prijímacích skúšok:  učivo základnej školy - učivo určené štátnym vzdelávacím programom     
                                                                                                   v základných školách  
3. Uchádzač získava v súčte  maximálne 60 bodov za výsledky prijímacej skúšky – maximálne 30 

bodov za písomný test v každom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika pre 
odbor 6317 M obchodná akadémia. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma 
prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.  

 
 
 



4. Uchádzači  získavajú maximálne 40 bodov za umiestnenie v predmetových  súťažiach 
a olympiádach: 

  - úspešný riešiteľ okresného kola ..................     4 body  
  - umiestnenie na okresnom kole....................  12 bodov 
  - úspešný riešiteľ krajského kola ...................     16 bodov 
  - umiestnenie na krajskom kole ...................      24 bodov 
  - úspešný riešiteľ celoštátneho kola .............      40 bodov 
5. Prijímaciu skúšku vykoná úspešne uchádzač, ktorý dosiahne minimálne 10 bodov z každého 
predmetu jednotlivo. Uchádzači, ktorí na prijímacej skúške získajú menej ako 10 bodov aspoň z 
jedného predmetu, vykonajú prijímaciu skúšku neúspešne a nebudú prijatí. Na prijatie bude 
potrebných minimálne 30 bodov. V prípade, že žiak splnil kritériá prijímacieho konania a nebol 
prijatý pre nedostatok miesta, jeho zákonný zástupca má pravo podať odvolanie voči rozhodnutiu 
riaditeľky školy. 
 
VI.  STANOVENIE PORADIA ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV 
 
1.    Poradie  úspešnosti uchádzačov – výsledková listina -  sa určí podľa súčtu bodov získaných   

v hodnotení uchádzačov.   
2.  Pri rovnosti súčtu bodov dvoch  alebo viacerých uchádzačov bude v poradí na miestach pre 

rozhodovanie o prijatí  uprednostnený uchádzač:  
a) so zníženou pracovnou schopnosťou (v súlade s internou smernicou Úprava prijímacieho 

konania pre žiakov so zdravotným znevýhodnením),  
b) bez zníženej pracovnej schopnosti, keď dosiahne vyšší počet bodov  za študijný priemer za ZŠ , 
c) má umiestnenia v individuálnom alebo kolektívnom športe na regionálnej a vyššej úrovni, 
d) má lepší priemer  hodnotenia profilových predmetov odboru za 6., 7., a 8. ročník štúdia na 

základnej škole. 

V. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1.  Zákonný zástupca  uchádzača so zdravotným znevýhodním spolu s prihláškou na štúdium predloží 

žiadosť o úpravu prijímacieho konania a potrebnú dokumentáciu žiaka so zdravotným 
znevýhodnením, na základe ktorej mu bude umožnená úprava  prijímacieho konania v závislosti 
od druhu, typu a stupňa zdravotného znevýhodnenia (v súlade s internou smernicou Úprava  
prijímacieho konania žiakov so zdravotným znevýhodnením). 

2. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 
prijímacieho konania na školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, 
ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 

3. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 18. mája 2022.  

4. 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 18. mája 2022. 

5. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení 
žiaka na štúdium strednej škole je do 23. mája 2022; potvrdenie sa doručuje cez informačný 
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom 
emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. 
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Doručením potvrdenia o nastúpení zákonný 
zástupca potvrdzuje nástup uchádzača na štúdium počnúc 1. 9. 2022.        

6. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nedoručí na školu potvrdenie o nastúpení v  termíne, 
stanovenom v rozhodnutí o prijatí, bude rozhodnutie o prijatí zrušené. 

7. Miesto, na ktorom bolo zrušené rozhodnutie o prijatí, bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi 
v poradí podľa hodnotenia uchádzačov. 
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8. Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník. Ak riaditeľka 
školy po preskúmaní rozhodnutia nemôže rozhodnutie zmeniť, o odvolaní sa rozhoduje na ÚPSK  
Prešov.  
    

  Vo Svidníku 15.02.2022                  
 
 
                                           
 Ing. Jana Drábová
 riaditeľka školy 


