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KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
na 4-ročné denné štúdium 6317 M obchodná akadémia 

 pre žiakov 9. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 
 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy stanovuje upravené kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného 
odboru 6317 M  obchodná akadémia - štvorročné denné štúdium na šk. rok 2020/2021. 
 
I. Informácie pre uchádzačov 
 

 počet prijímaných ţiakov -  2 triedy, do ktorých je moţné prijať maximálne 48 žiakov 

 prijímacie konanie: budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie 8. ročníka a 
polročnej klasifikácie z 9. ročníka ZŠ  

 všetci ţiaci budú prijímaní na základe študijných výsledkov povinných, profilových a doplnkových predmetov 
a ďalších kritérií  

 termín prijímacieho konania:  
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných 
školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 - od 19. 5. – 30. 6. 2020 
 

II. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
 
a) splnil upravené podmienky prijímacieho konania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR 
b) získal niţšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b)  
 
III.  Kritériá rozhodujúce o prijatí žiaka na OA DMJ – obchodná akadémia 

1.  Študijné výsledky za 8.  ročník – koncoročná klasifikácia ZŠ 
     Študijné výsledky za 9.  ročník – polročná klasifikácia ZŠ 

1.1  Povinné predmety:  Slovenský jazyk a literatúra, Matematika 
1.2  Profilové predmety: Prvý cudzí jazyk, Vlastiveda -  Geografia 
1.3  Doplnkové predmety: Dejepis, Chémia, Fyzika 

   
2. Prospech: – ak ţiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku ZŠ stupeň 1 –   výborný zo všetkých predmetov, škola započíta 

ţiakovi za kaţdý školský rok 5 bodov (spolu 15 bodov). 
 

3. Ďalšie kritériá (z prihlášky na štúdium na strednej škole): 
3.1   Predmetová olympiáda - 1. – 5.  miesto v 8. alebo 9.  ročníku z predmetov: SJL, CJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, 
   BIO, GEG, technická olympiáda, Pytagoriáda – okresné kolo 5 bodov za kaţdý predmet 

                          –  krajské kolo 10 bodov za kaţdý predmet 
        3.2  Celoštátne, medzinárodné umiestnenia -  1. – 5. miesto v 8. alebo 9. ročníku z predmetov – ANJ, SJL, MAT–  
  celoštátne, medzinárodné kolo 20 bodov za kaţdý predmet 
        3.3   Vlastné kritérium školy – zníţená známka zo správania počas štúdia na ZŠ (-10 bodov za kaţdý ročník) 
 
Maximálne počty bodov: 
 

 za študijné výsledky v ZŠ za 8. ročník   – povinné predmety III./1.1    90 bodov    

 za študijné výsledky v ZŠ za 9. ročník   – povinné predmety III./1.1    90 bodov 

 za študijné výsledky v ZŠ za 8. ročník   – profilové predmety III./1.2  54 bodov 

 za študijné výsledky v ZŠ za 9. ročník   – profilové predmety III./1.2  54 bodov 

 za študijné výsledky v ZŠ za 8. ročník   – doplnkové predmety III./1.3  54 bodov 

 za študijné výsledky v ZŠ za 9. ročník   – doplnkové predmety III./1.3  54 bodov 

 za prospech - III./2        15 bodov 
Spolu                 411 bodov 

 za ďalšie kritériá – III./3 (podľa úspešnosti sa ţiakovi pripočítajú k predchádzajúcemu počtu bodov) 
       .                                                                                 

Pri určovaní poradia pre prijatie na štúdium sa sčítajú body, ktoré ţiak dosiahol podľa ods. III./ 1, 2, 3.  



Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia v tomto zoradení na 1. až 48. mieste. 
 
Pri rovnosti bodov budú prednostne prijatí ţiaci podľa priority v uvedenom poradí: 

 ţiaci so zmenenou  pracovnou schopnosťou (doklad a ţiadosť predloţia do 4. 6. 2020) 

 ţiaci s vyšším počtom bodov – III./3 – ďalšie kritériá  

 ţiaci s lepším prospechom z profilového predmetu 1 CJ v ZŠ  za 8. a 9. ročník  

 ţiaci s lepším prospechom z profilového predmetu Vlastiveda - Geografia v ZŠ za 8. a 9. ročník  

 ţiak, ktorý nemal zníţenú známku zo správania počas štúdia na ZŠ 

 v prípade potreby  rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia 
 

IV. Záverečné ustanovenia:  
 

 Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 29. 5. 2020 na www.oadmj.sk. Informácie 
o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 433 21 06 a 433 21 03 po zadaní prideleného kódu. 

 

 Riaditeľ školy rozhodne o prijatí/neprijatí ţiaka na základe výsledkov prijímacieho konania do 29. 5. 2020. 
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí ţiaka na štúdium bude zaslané doporučenou poštou zákonnému zástupcovi ţiaka, 
ktorý je uvedený v prihláške. 
 

 Zákonný zástupca ţiaka si môţe vyţiadať prostredníctvom e-mailovej adresy sekretariat@oadmj.sk KÓD žiaka, 
ktorý mu bol zadaný na prijímacie skúšky a podľa ktorého si môţe overiť poradie prijatých a neprijatých ţiakov na 
webovej stránke školy (www.oadmj.sk) po ukončení spracovania prijímacieho konania, najneskôr však do 29. 05. 
2020. 
 

 Zákonný zástupca ţiaka potvrdí nastúpenie/nenastúpenie ţiaka na štúdium SŠ na priloţenom potvrdení 
k rozhodnutiu riaditeľky školy „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ a to: poštou, 
osobne, e-mailom (naskenované) do termínu 4. 6. 2020.  
 

 Bez podpísaného a zaslaného záväzného potvrdenia nemôže byť žiak zapísaný! Ak uchádzač v uvedenom 
termíne nedoručí potvrdenie do školy, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!  

 

 Ak vznikne po termíne 4. 6. 2020 voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka 
za predpokladu, ţe jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia. 
 

 Riaditeľka školy pri rozhodovaní o prijatí ţiaka na štúdium na SŠ prihliada na zdravotnú spôsobilosť ţiaka na 
štúdium v zvolenom študijnom odbore, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár. Uchádzači so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sú povinní predloţiť k prijímaciemu konaniu písomnú ţiadosť 
zákonného zástupcu o prijatie ţiaka s ŠVVP na SŠ do 4. 6. 2020. Postup pri úplnom a čiastočnom oslobodení 
ţiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy podľa zdravotnej skupiny je v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 
65/2015, interným predpisom OA DMJ Čadca – smernicou č. 1/2016 a metodickým pokynom OŠaŠ ŢSK č. 
2/2016 na základe vyjadrenia lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností.  
 

 Kritériá boli prerokované a  schválené na pedagogickej rade 5. mája 2020.  
 
 
 
 
 
        Ing. Jitka Konáriková 
            riaditeľka školy 

http://www.oadmj.sk/

