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KRITÉRIA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023 - 2024 
 

 

Študijný odbor:    6317 M obchodná akadémia 

EDUID:     10014043 

Termíny konania prijímacích skúšok:  

1. kolo prijímacích skúšok:     4. máj 2023 – 1. termín 

        9. máj 2023 – 2. termín 

II. kolo prijímacích skúšok:  20. jún 2023 v prípade nenaplnenia po 1. kole 

(informácia o konaní 2. kola prijímacích skúšok bude zverejnená  na webovej stránke školy) 

Počet tried:     2 

(1 trieda – obchodná akadémia, 1 trieda obchodná akadémia v duálnom vzdelávaní) 

Počet prijímaných žiakov:   54 

Profilové predmety:    slovenský jazyk a literatúra 

      matematika 

Forma prijímacej skúšky:   písomná 

Riaditeľka obchodnej akadémie v zmysle § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30. 01. 2023 určuje kritéria 

prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na Obchodnej akadémii, Daxnerova 88, 

Vranov nad Topľou pre školský rok 2023/2024 nasledovne: 

Prijatie bez prijímacej skúšky: 

▪ uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol v každom vyučovacom predmete 

samostatne úspešnosť najmenej 80%.  

Poradie žiakov po prijímacom konaní sa určí na základe súčtu bodov podľa nasledovných 

kritérií: 

 

1. PRIEMERNÝ PROSPECH ZA ZÁKLADNÚ ŠKOLU – MAX 100 BODOV 

- priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným 

zameraním za 7., 8., a v 1. polrok 9.  ročníka: 

 

▪ za priemerný prospech 1,00 – 2,00  100 bodov 

▪ pri zvýšení priemerného prospechu o 0,10 do priemeru 3,00 sa odrátava 5 bodov,  

napr. ak je:    

▪  priemerný prospech  2,01 - 2,10   95 bodov 

▪  priemerný prospech  2,11 - 2,20   90 bodov 

▪  priemerný prospech  2,21 - 2,30   85 bodov 

▪  priemerný prospech  2,31 - 2,40   80 bodov, atď. 

▪ za priemerný prospech 3,01 a viac      45 bodov 
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V prípade slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“ nahradí sa toto hodnotenie 

hodnotením z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, 

v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 

2. CELOSLOVENSKÉ EXTERNÉ TESTOVANIE  – MAX 100 BODOV 

 

▪ Počet získaných bodov z testovania sa získa súčtom percentuálnej úspešnosti zo 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky a podelí sa 2.  

▪ Napr: (SJL 77% + MAT 58%) : 2 = 67,5 t. j. 68 bodov. 

Poznámka: 

▪ V prípade neúčasti na testovaní T9 v riadnom ani v náhradnom termíne má žiak  za 

túto časť skúšky nulové hodnotenie 

 

3. VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK MAX 200 BODOV  

▪ slovenský jazyk a literatúra – max 100 bodov,  

▪ matematika – max 100 bodov.  

 

Žiak úspešne vykoná písomnú časť prijímacej skúšky, ak v každom predmete prijímacej skúšky 

uspeje najmenej na 20 bodov. Skúška z každého predmetu trvá 45 minút. Ak žiak neuspeje 

v písomnej časti prijímacej skúšky z niektorej časti (SJL alebo MAT) nemôže byť prijatý.  

 

Maximálny celkový počet bodov, ktorý môže získať uchádzač je 400.  

(priemerný prospech za ZŠ + externé testovanie + výsledky písomnej časti prijímacej skúšky) 

 

Rozhodnutím riaditeľky školy po prerokovaní s prijímacou komisiou: 

a)  budú prijatí tí žiaci, ktorí sa umiestnia od 1. po 54. miesto, 

b)  pri rovnosti bodov bude o poradí rozhodovať: 

▪ umiestnenie sa na predmetových olympiádach a súťažiach v okresnom kole do 3. miesta 

a v krajskom kole do 5. miesta  (výsledky súťaží žiak predloží spolu s prihláškou  a to 

kópiu diplomu spolu s potvrdením riaditeľa ZŠ o umiestnení), 

▪ lepší výsledok prijímacích skúšok, 

▪ lepší priemerný prospech uchádzača z profilových predmetov za ZŠ, 

▪ lekárske rozhodnutie o zmenenej pracovnej schopnosti. 

 

Pozvánka, v ktorej bude uvedený osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky 

prijímacieho konania na webovom sídle školy a ďalšie podrobnosti o prijímacom konaní, bude 

doručená uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi v zákonnej lehote.  

 

 Vranov nad Topľou 30. 01. 2023 

 

                                                                                                         Ing. Mária Chrapeková v. r.  

                                                                                                               riaditeľka školy 


