
KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA OBCHODNEJ AKADÉMIE, 

POLÁRNA 1 V KOŠICIACH V ŠKOLSKOM ROKU  2017/2018 

 

 Riaditeľ Obchodnej akadémie, Polárna 1 v Košiciach v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní 

v pedagogickej rade dňa 12. 01. 2017, po vyjadrení Rady školy pri Obchodnej akadémii a so súhlasom 

zriaďovateľa určuje tieto kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018: 

 

1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 

2. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky, študijných 

výsledkov na základnej škole a výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka podľa kritérií pre 

jednotlivé študijné odbory. Uchádzač môže v prijímacom konaní získať spolu najviac 100 bodov.    

3. Prijímacie skúšky v 1. kole prijímacieho konania sa budú konať v dňoch:                                                    

                           1. termín - 9. mája 2017, 2. termín 11. mája 2017. 

 

4. Prijímacia skúška pre štúdium vo všetkých študijných odboroch sa bude konať z predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a matematika.  

Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 40 (20 bodov za slovenský jazyk a literatúru a 20 bodov 

za matematiku). 

 

5. Body za prospech na základnej škole budú pridelené podľa priemerného prospechu uchádzačov z povinných 

vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním, za 6. -  8. ročník a 1. polrok 9. ročníka 

podľa stupnice:         

     priemer do 1,25 40 bodov priemer do 2,25 20 bodov 

 priemer do 1,5 35 bodov priemer do 2,5 15 bodov 

 priemer do 1,75 30 bodov priemer do 2,75   5 bodov 

 priemer do 2,0 25 bodov priemer nad 2,75   0 bodov 

 Maximálny počet bodov za prospech na základnej škole je 40. 

 

6. Za výsledky celoslovenského testovania deviatakov sa započítajú body za matematiku a slovenský jazyk a 

literatúru podľa vzťahu - počet bodov =  % úspešnosti z MAT/10 + % úspešnosti z SJaL/10  (napr. ak žiak 

dosiahne z matematiky 80 % a zo slovenského jazyka 60 % , získa 80/10 + 60/10 = 14 bodov ).         

Maximálny počet bodov za Monitor 9 je 20 ( 10 za slovenský jazyk a literatúru a 10 za matematiku). 

 

 

 



7. Poradie uchádzačov v jednotlivých študijných odboroch sa určí podľa celkového súčtu bodov. Pri rovnosti 

bodov sa uprednostní uchádzač, ktorý  

a) má zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) má lepší celkový prospech zo ZŠ v 6. až 9. ročníku, 

c) má lepšie výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, 

d) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaže aspoň v okresnom kole. 

                                                                                           

11. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priložia k prihláške na štúdium žiadosť o 

úpravu prijímacích skúšok spolu s aktuálnou dokumentáciou v súlade s platnou legislatívou. 

12. Rozhodnutím riaditeľa po prerokovaní prijímacou komisiou bude do 1. ročníka prijatých do všetkých 

študijných odborov spolu najviac 62 žiakov. 

13. Prijatému žiakovi, ktorý sa v stanovenom termíne nezapíše do 1. ročníka, bude zrušené rozhodnutie o prijatí 

na štúdium a uvoľnené miesto bude ponúknuté žiakom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta. 

                                                                        

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 12. januára 2017.       

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                              PaedDr. Peter Ivan 

                                     riaditeľ školy  


