
 
 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
na 5-ročné denné štúdium 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 

 (slovensko – anglické) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ  
 na Obchodnej akadémii Dušana Metoda Janotu Čadca, Ul. 17. novembra 2701 

 

na školský rok 2023/2024 
 

 

V zmysle zákona  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 a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímacím skúškam na stredné školy riaditeľka školy 
stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – 
bilingválne štúdium 5-ročné denné (slovensko-anglické) na šk. rok 2023/2024 – overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo nadania. 
 
1. Informácie pre uchádzačov na štúdium na SŠ 

 EDUID školy: 100007097 
 

 prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 
 

 všetci žiaci budú prijímaní na základe prijímacích skúšok z anglického jazyka a na základe výsledkov 
zo základnej školy (ZŠ) 
 

 termín prijímacích skúšok: zverejní MŠVVaŠ SR 
 

2. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky 
    
a) splnil podmienky prijímacieho konania, 
 

b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b). 
 
3. Kritériá rozhodujúce o prijatí žiaka na OA – bilingválne štúdium 
 
Pre výpočet vstupných bodov sú rozhodujúce známky výročného vysvedčenia za vyučovacie výsledky v ZŠ za 
8. ročník (7. ročník) a polročného vysvedčenia za 9. ročník (8. ročník) z povinných vyučovacích predmetov bez 
predmetov s výchovným zameraním.  
 
Body sa vypočítajú z predmetov:  slovenský jazyk (SJL) 
      matematika (MAT) 
     cudzí jazyk (CJ) - ak mali žiaci v ZŠ dva cudzie jazyky, do výpočtu  
                                                                                              bodov sa im započítajú obidva)   
     dejepis (DEJ) 
     geografia (GEO) 
 
V prípade, že žiak bol hodnotený z rozhodujúcich predmetov “absolvoval“, „aktívne absolvoval“, alebo 
„neabsolvoval“, tento vyučovací predmet sa nezahŕňa do výpočtu priemerných známok zo ZŠ.  
 
 
 
 

     



 

Ø známok zo ZŠ od – do 
(bez výchov) 

Body 

1,00 - 1,10 30 

1,11 - 1,20 27 

1,21 - 1,30 24 

1,31 - 1,40 21 

1,41 - 1,50 18 

1,51 - 1,60 15 

1,61 - 1,70 12 

1,71 – 1,80 9 

1,81 – 1,90 6 

1,91 – 2,00 3 

2,01 – 2,10 2 

2,11 – 2,20 1 

2,21 a viac 0 

 

Maximálne počty bodov 
 

 za vyučovacie výsledky v ZŠ za 8. ročník (7. ročník)      30    

 za vyučovacie výsledky v ZŠ za 9. ročník (8. ročník)      30 

 za výsledky z prijímacích skúšok z anglického jazyka      50 
Maximálny počet bodov spolu:                 110                                                                       

 
   Uchádzači, ktorí sa umiestnili na 1. - 3. mieste v  8. alebo 9. ročníku (7. - 8. roč. u ôsmakov) na krajskej 

a vyššej úrovni olympiád a súťaží z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk a literatúra, matematika, získajú 
bodový bonus 5 bodov z každého predmetu. Maximálny počet bodov za úspechy na krajskej a vyššej 
úrovni olympiád a súťaží – 15 bodov.  
 
Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak dosiahnuť (vstupné body, prijímacie skúšky, súťaže 
a olympiády) je 125 bodov. 
K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu, potvrdenia len z krajskej alebo vyššej úrovni. Prosíme 
výchovných poradcov, aby k prihláške neprikladali  diplomy iba za účasť, z ktorých nie je zrejmé 
umiestnenie a nemôžu byť obodované a neprikladali diplomy z predmetov, za ktoré nie sú bodové 
bonusy (športové výkony, tanečné, spevácke, prírodovedné predmety a pod.). 
 
Za úspešné vykonanie skúšky z anglického jazyka sa považuje dosiahnutie min. 20 bodov. 
 
Pri určovaní poradia pre prijatie na štúdium sa sčítajú body, ktoré žiak dosiahol - za študijné výsledky zo ZŠ,  
za prijímacie skúšky z anglického jazyka (ANJ)  a body za súťaže a olympiády.  
Prijatí budú uchádzači, budú zoradení postupne podľa získaných bodov od 1. miesta. 
 
Pri rovnosti bodov budú prednostne prijatí žiaci podľa priority v uvedenom poradí: 

 žiaci so zmenenou  pracovnou schopnosťou (doklad a žiadosť musia byť priložené k prihláške) 

 žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 
nadania – anglický jazyk (ANJ) 

 žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3.  mieste v celoštátnom alebo krajskom kole súťaže v anglickom 
jazyku v ZŠ v 8. a 9. ročníku (7. a 8. ročníku) 

 žiaci s lepším prospechom z ANJ v ZŠ  za 8. a 9. ročník (7. a 8. ročník) 

 žiaci s lepším prospechom zo SJL v ZŠ za 8. a 9. ročník (7. a 8. ročník) 

 žiaci s lepším prospechom z MAT v ZŠ za 8. a 9. ročník (7. a 8. ročník) 

 žiak, ktorý nemal zníženú známku zo správania počas štúdia na ZŠ 

 v prípade nevyhnutnej  potreby  rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia, ako poradný orgán RŠ 



 

4. Záverečné ustanovenia 

 Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich  
konania.  
 

 Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na www.oadmj.sk a na  
vstupných dverách do budovy školy. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným 
číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní 
a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.  
 

 Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 4332106 a 4332103  po  zadaní  kódu  
žiaka,  ktorý  mu  bude  pridelený  a zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky. 
 

 Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium bude zaslané zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý je uvedený 
v prihláške. 
 

 Písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium do 1. ročníka na šk. rok 
2023/2024 zákonný zástupca potvrdí najneskôr do termínu, ktorý určí a zverejní MŠVVaŠ SR. 
 

 Ak zákonný zástupca žiaka nepotvrdí nastúpenie/nenastúpenie žiaka na štúdium, rozhodnutie, ktorým 
bol uchádzač prijatý na štúdium v SŠ, je neplatné! 
 

 Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania v prihláške  – strácajú 
platnosť.  
 

 Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka 
za predpokladu, že 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 žiaka na štúdium na SŠ prihliada na zdravotnú spôsobilosť 
na štúdium v zvolenom študijnom odbore, ktorú posúdil a písomne potvrdil lekár: 

a) uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára 
o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor, 

b) uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je povinný predložiť 
k prijímaciemu konaniu písomnú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka s ŠVVP a Správu 
z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 
 

 Ak sa nenaplní počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka, riaditeľka školy 
po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o ďalšom termíne konania prijímacích skúšok na 
nenaplnený počet miest pre uchádzačov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (2. kolo).  
Prijímacie skúšky v 2. kole sa budú konať v 3. úplnom júnovom týždni (utorok) v zmysle zákona č. 
245/2008 Z. z. 

 

 Uchádzač, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne 
a bol riadne ospravedlnený, riaditeľka školy určí náhradný termín vykonania prijímacích skúšok – 
posledný týždeň v auguste 2023. 
Dôvod neúčasti zákonný zástupca písomne oznámi riaditeľke školy najneskôr v deň konania 
prijímacích skúšok (zdravotné dôvody – lekárske potvrdenie). 
 

 Kritériá boli prerokované a  schválené na pedagogickej rade 26. 01. 2022. 
 

       Ing. Jitka Konáriková 
                                                                                                                                       riaditeľka školy 


