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KRITÉRIÁ 

A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM  

do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M obchodná akadémia 

 

 

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. 

 

Riaditeľ školy určil kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia spolu so 

zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

 

I. Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania 

 

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termínepodajú 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu elektronicky alebo v listinnej podobe. 

 

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice  EDUID školy je 100015064 

Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo a mailový 

kontakt. 

Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priloţík 

prihláške na štúdium správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva 

a prevencie nie staršiu ako dva roky a škola ţiakovi určí formu prijímacej skúšky s prihliadnutím 

na jehoznevýhodnenie na základe odporúčaní CPPPaP a CŠPP. 
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II. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v stredných školách 

 

Podmienkou prijatia ţiaka do prvého ročníka obchodnej akadémie je, ţe ţiak:  

 získal niţšie stredné vzdelanie, 

 úspešne ukončil 9. ročník, 

 splnil podmienky prijímacieho konania, 

 nie je ţiakom inej strednej školy. 

 

 

III. Podmienky prijatia uchádzačov bez konania prijímacej skúšky 

 

Uchádzači, ktorí dosiahli úspešnosť v externom Testovaní 9 najmenej 80 % v kaţdom 

vyučovacom predmete samostatne, nebudú konať písomnú prijímaciu skúšku a bude im priznaný 

maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku. 

 

IV. Postup prijímacieho konania pre uchádzačov, ktorí budú konať prijímaciu skúšku 

 

Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe získaného počtu bodov, ktoré im budú pridelené  

za  

a) výsledky písomnej prijímacej skúšky, 

b) študijné výsledky na základnej škole, 

c) výsledky Testovania 9, 

d) výsledky v súťaţiach a predmetových olympiádach. 

Uchádzač môže v prijímacom konaní získať spolu najviac 140 bodov (okrem súťaţí 

a olympiád). 

a) Body za písomnú prijímaciu skúšku: 

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

 

 v prvom termíne2. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. 

mája 2024, 

 

 v druhom termíne 6. mája 2024 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 

7. mája 2024. 

 

Prijímacia skúška sa bude konať z predmetov: 

 slovenský jazyk a literatúra 

o forma: písomný test obsahujúci 20 úloh 

o čas na vypracovanie testu: 45 minút 

o obsah a rozsah: podľa vzdelávacích štandardov ŠVP pre základné školy 

o maximálny moţný počet: 20 bodov 

o minimálny počet pre úspešné vykonanie testu: 6 bodov  
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 matematika 

o forma: písomný test obsahujúci 10 úloh 

o čas na vypracovanie: 45 minút 

o pomôcky: kalkulačka 

o obsah a rozsah: podľa vzdelávacích štandardov ŠVP pre základné školy 

o maximálny moţný počet: 20 bodov 

o minimálny počet pre úspešné vykonanie testu: 6 bodov  

 

Pokiaľ sa uchádzač zo závaţných dôvodov nezúčastní na prijímacej skúške, určí mu riaditeľ náhradný 

termín na jej konanie. 

Uchádzač môže získať za prijímacie skúšky maximálne 40 bodov. 

 

b) Body za študijné výsledky na základnej škole: 

Body za prospech na základnej škole budú pridelené podľa priemerného prospechu uchádzačov 

za 2. polrok 6. -  8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka z povinných vyučovacích predmetov:  

slovenský jazyk a literatúra 

anglický jazyk 

druhý cudzí jazyk 

matematika 

informatika 

biológia 

fyzika 

chémia 

dejepis 

geografia 

občianska náuka 

 

podľa stupnice:       

priemer do 1,2 60 bodov 

 priemer do 1,4 50 bodov 

 priemer do 1,6 40 bodov 

 priemer do 1,8 30 bodov 

 priemer do 2,0 20 bodov 

 priemer do 2,5 10 bodov 

 priemer nad 2,5   0 bodov 

 

Ţiaci, ktorí boli z pôvodne klasifikovaných predmetov v čase pandémie COVID-19, teda do 

školského roka 2020/2021 hodnotení „absolvoval“ v danom roku alebo polroku, budú mať do 

hodnotenia započítanú známku z najbliţšieho roka alebo polroka, v ktorom boli hodnotení 

známkou. 

Zákonný zástupca ţiaka, ktorý bol na základnej škole hodnotený slovne do školského roka 

2020/2021, pripojí k prihláške na vzdelávanie kópiu vysvedčenia za kaţdý ročník, v ktorom bol 

ţiak hodnotený slovne. 

Uchádzač môže získať za študijné výsledky na základnej škole maximálne 60 bodov. 
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c) Body zaTestovanie 9: 

Za výsledky celoslovenského testovania deviatakov Testovanie 9 sa započítajú body za 

slovenský jazyk a literatúru a matematiku podľa vzťahu:  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =
% úspešnosti zo SJL

5
+

% úspešnosti z MAT

5
 

(napr. ak ţiak dosiahne zo slovenského jazyka 60 % a z matematiky 80 % , získa 
60

5
+

80

5
= 28 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣). 

Pokiaľ sa uchádzač z objektívnych dôvodov nezúčastní na Testovaní 9, bude mu vypočítaná priemerná 

známka zo SJL a MAT za 6., 7., 8. ročník (2. polrok) a 9. ročník (1.polrok) samostatne za kaţdý predmet 

a budú mu pridelené body podľa predpisu: 

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5.  5 − 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚. 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 𝑧𝑜 𝑆𝐽𝐿 + 5.  5 − 𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚. 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎 𝑧 𝑀𝐴𝑇  

Uchádzač môže získať za Testovanie 9 maximálne 40bodov (20 za slovenský jazyk a 

literatúru a 20 za matematiku). 

 

d) Body za výsledky dosiahnuté v súťažiach a predmetových olympiádach,ktoré súvisia 

s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza.  

Body sa uchádzačovi započítavajú, ak je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády 

alebo víťazom súťaţe, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Body za súťaţe 

sa započítavajú od školského roku 2021/2022 (vrátane) za umiestnenie od okresného kola 

(vrátane) vyššie nasledovne:     

 

Umiestnenie 

kolo 

okresné  

regionálne 
krajské  celoštátne  

1. miesto 30 40 50 

2. miesto 20 30 40 

3. miesto 10 20 30 

úspešný riešiteľ 5 10 20 

 

Výsledky – umiestnenia v súťaţiach a predmetových olympiádach musia byť doloţené 

originálom diplomu (alebo fotokópiou diplomu overenou základnou školou). Diplomy za 

umiestnenia v tomto školskom roku 2023/2024, ak sa príslušné kolá konali aţ po zaslaní 

prihlášky na SŠ, je potrebné predloţiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky pred jej 

začiatkom na riaditeľstve školy.  

 

Prémiové body za výsledky na predmetových olympiádach a rôznych súťažiach v 

okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole – z jedného predmetu bude pridelený najvyšší 

bodový zisk (nie súčet všetkých). 
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V. Kritériá úspešne vykonanej prijímacej skúšky 

 

Úspešný je uchádzač, ktorý v kaţdom z profilových predmetov - SJL a MAT – získal na 

prijímacej skúške najmenej 6 bodov. 

 

 

 

VI. Kritériá pri rovnosti bodov 

 

Poradie uchádzačov sa určí podľa celkového súčtu bodov. Pri rovnosti bodov sa uprednostní 

uchádzač, ktorý  

a) má zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) má lepší priemerný prospech zo ZŠ v 6. aţ 9. ročníku, 

c) je úspešným riešiteľom olympiády, resp. odbornej súťaţe aspoň v okresnom kole 

(uchádzač najneskôr v deň prijímacej skúšky deklaruje túto úspešnosť alebo umiestnenie 

dokladom z príslušnej súťaţe). 

 

VII. Kritériá pre systém duálneho vzdelávania 

 

Ţiaci prijatí zamestnávateľmi do duálneho vzdelávania pripoja k prihláške potvrdenie o 

odbornom vzdelávaní a príprave ţiaka v systéme duálneho vzdelávania vydaného 

zamestnávateľom. Škola musí mať so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom 

vzdelávaní. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok budú ţiaci prijímaní do systému duálneho 

vzdelávania samostatne podľa § 67 ods.4 a) zákona č. 245/2008 Z. z. ), pričom to neznamená, ţe 

po tomto termíne sa ţiaci do systému duálneho vzdelávania uţ nemôţu zapojiť. 

 

VIII.  Ostatné informácie  

 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závaţných dôvodov nebude môcť zúčastniť prijímacej skúšky v 

určenom termíne, bude určený náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške je zákonný 

zástupca uchádzača povinný oznámiť a dokladovať na riaditeľstve školy najneskôr vdeň konania 

prijímacej skúšky – pred začatím konania prijímacej skúšky. Ak takýmto spôsobom zákonný 

zástupca neoznámi neúčasť, bude prijímacia komisia povaţovať neprítomnosť uchádzača ako 

neúčasť a nezáujem o štúdium.  

Riaditeľ školy vydá rozhodnutia uchádzačom prijatým bez konania prijímacej skúšky po 

doručení prihlášok uchádzačov na školu a spracovaní údajov. 

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnenýdňa 17. mája 

2024 na vstupných dverách do budovy školy a na internetovej stránke školy 

www.polarka.sk. 
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Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie do 22. mája 2024. 

Vzor potvrdenia je v prílohe.  

Ak sa uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač 

prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.  

Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi 

ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania podľa poradia za predpokladu, ţe 

zákonný zástupca podá v zákonnej lehote 5 dní od dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči 

rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

Ak by nebolo moţné naplniť počet ţiakov, ktorých moţno prijať do tried 1. ročníka v 1. a 2. 

termíne, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne, ţe sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre ţiakov, ktorých 

moţno prijať do tried prvého ročníka a toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2024. 

Prípadné druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 18. júna 2024 a podmienky 

prijímacieho konania sú pre druhé kolo rovnaké ako pre prvé kolo. Riaditeľ školy zverejní na 

výveske školy a na webovom sídle školywww.polarka.skzoznam uchádzačov podľa výsledkov 

prijímacieho konania 21. júna 2024. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača 

najneskôr do 26. júna 2024písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

 

Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá 

časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť 

ţiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.     

     

 

 

Mgr. Michal Potoma  riaditeľ 

školy  

 

 

 

Príloha 1Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení ţiaka na štúdium 

Príloha 2 Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 

https://www.minedu.sk/data/att/24609.pdf 

https://www.minedu.sk/data/att/24609.pdf
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Príloha 1 ku Kritériám pre prijatie na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 

 

 

 

zákonný zástupca - meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt 

 

 

Obchodná akadémia 

Polárna 1 

040 12 Košice 

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium* 

 

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________  

bol prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

Vyberám jednu z nasledujúcich moţností*: 

 Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 

v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. 

 Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej 

škole. 

 

S pozdravom  

 

Podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

 

Podpis zákonného zástupcu 

 

 
* nehodiace sa preškrtnite 

 

 

 


