
 

Obchodná akadémia, 
Akademika Hronca 8, Rožňava 

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 

 
DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 M 00 OBCHODNÁ AKADÉMIA  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

Prijímacie konanie sa koná 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,  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 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, rade školy a  po prerokovaní so zamestnávateľmi, sú 

schválené kritériá prijímacieho konania takto: 

 

Odbor štúdia:    6317 M  00 obchodná akadémia (OA) 

Počet tried a žiakov:  1 trieda odboru obchodná akadémia –  prijímame 28 žiakov,  

                            z toho maximálne 10 žiakov v systéme duálneho vzdelávania 

 
 

PRIJÍMACIE KONANIE sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 
 

1. Ak ešte uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača nepodal prihlášku na vzdelávanie 

do 10. apríla 2020,  môže podať prihlášku na vzdelávanie do 15. mája 2020. Prihlášku na 

vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy Obchodná 

akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.  

 

2. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 

odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31. augusta 2020. 

 

3. Riaditeľ základnej školy do 18. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie na strednú školu. 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. 

 

4. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava do 29. mája 2020 rozhodne 

o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe kritérií prijímacieho konania a zverejní zoznam 

uchádzačov na webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania.  

 

5. Vzhľadom k tomu, že v uvedenej triede budú študovať aj žiaci v systéme duálneho vzdelávania 

(SDV), prijímacie konanie sa uskutoční samostatne vo vzťahu k uchádzačom: 

a) ktorým bude poskytnuté praktické vyučovanie zamestnávateľmi v SDV na základe  

predloženého potvrdenia od zamestnávateľa, 

b) ktorí sa nebudú pripravovať na povolanie v SDV - ostatní uchádzači o štúdium. 
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6. Riaditeľka školy najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

 

7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí škole, ak bol 

uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie 

o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je priložený aj na webovej stránke školy 

www.oarv.edu.sk v časti prijímacie konanie. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo 

nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy 

(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu 

skola@oarv.edu.sk alebo poštou na adresu školy uvedenú v bode 1. Rozhodujúci je dátum 

doručenia strednej škole. 

 

8. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava do 5. júna 2020 zverejní počet 

obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy. 

 

9. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava do 15. júna 2020 oznámi 

možnosť vydať 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.  

 

10. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava najneskôr do 15. júna 2020 

zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy. 

 

11. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava najneskôr do 15. júna 2020  

poskytne Okresnému úradu Košice, odboru školstva a zriaďovateľovi - KSK odboru školstva 

požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium v strednej škole. 

 

12. Uchádzač prijatý na štúdium doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na 

vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 

13. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)  

13.1. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 

prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 

13.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať 

prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

13.3. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti žiaka. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca 

maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený 

odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31. augusta 2020. 

13.4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka 

Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 

2020.  
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13.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača, ak bol uchádzač prijatý na 

vzdelávanie,  doručí do 30. júna 2020 škole záväzné potvrdenie, potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je priložený aj na 

webovej stránke školy www.oarv.edu.sk v časti prijímacie konanie. 

13.6. Riaditeľka Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8, Rožňava do 1.júla 2020 poskytne 

Okresnému úradu Košice, odboru školstva a zriaďovateľovi – KSK, odboru školstva požadované 

údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania 

na nenaplnený počet miest. 

13.7. Uchádzač prijatý na štúdium doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k 

prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020. 

 

 

PREDPOKLADY pre štúdium: 

a) úspešné ukončenie  9. ročníka základnej školy, 

b) zdravotná spôsobilosť (štúdium v uvedenom odbore neodporúčame žiakom s mentálnym 

postihnutím, autistickým syndrómom a špeciálnou vývinovou poruchou učenia – dyskalkúliou).  

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

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:                (   ) (   )                 . 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o  Matematika 

 

1.2. Profilový predmet : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:                (   ) (   )                 . 

o Informatika 

1.3. Doplnkový predmet: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu:                (   ) (   )                 . 

o Anglický jazyk 

 

Poznámka: v prípade, ak uchádzač nemá v 8. alebo v 9. ročníku niektorý z určeného profilového    

alebo doplnkového predmetu, bude  sa počítať dvakrát známka za ročník, v ktorom bol 

uchádzač v danom predmete klasifikovaný  
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2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol na výročnej klasifikácii v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých 

predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. Prijatí budú uchádzači, ktorí sa v zozname usporiadanom podľa dosiahnutého počtu bodov 

umiestnia do maximálneho povoleného počtu prijatých žiakov. 

 
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

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 zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) dosiahol väčší počet bodov z predmetu Matematika, 

c) dosiahol väčší počet bodov z predmetu Slovenský jazyk a literatúra. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, 

diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

 

 

Rožňava 07. 05. 2020                                                    

 

        

        Ing. Daniela Žiaková 

                         riaditeľka školy 


