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http://oanba.edupage.org

Upravené kritériá na prijímanie uchádzačov o štúdium
na Obchodnej akadémii pre školský rok 2020/2021
podľa Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie
v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

V zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4. písm. a) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení
prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
zo dňa 29. 4. 2020 a po prerokovaní a schválení v pedagogickej rade školy dňa 5. 5. 2020 ustanovujem
tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov o štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia pre
školský rok 2020/2021 nasledovne:
Žiaci budú prijímaní do I. ročníka Obchodnej akadémie v školskom roku 2020/2021 podľa
poradia vo výsledkovej listine:
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV.
Výsledková listina zohľadní študijné výsledky za prospech podľa známok z koncoročnej
klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:
1.1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka, okrem známky 5 – nedostatočný
z nasledujúcich predmetov:
1.1.1. Slovenský jazyk a literatúra
1.1.2. Matematika
1.1.3. alebo Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
1.2. Profilové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x , kde x je známka, okrem známky 5 – nedostatočný
z nasledujúcich predmetov:
Anglický jazyk (príp. iný cudzí jazyk, ak žiak nemal v 8. a 9. ročníku predmet ANJ)
1.2.2. Dejepis
1.2.3. Zemepis (príp. Geografia, alebo Vlastiveda, ak žiak nemal v 8. a 9. ročníku predmet
Zemepis)
1.2.1.
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1.3. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka, okrem známky 5 – nedostatočný
z nasledujúcich predmetov:
Biológia (príp. Prírodopis, alebo Prírodoveda, ak žiak nemal v 8. a 9. ročníku predmet
Biológia)
1.3.2. Občianska náuka
1.3.3. Fyzika
1.3.4. Chémia
V prípade, že žiak nebol hodnotený v niektorom ročníku z uvedeného predmetu, započíta sa
ten istý počet bodov, ktoré žiak získa za daný predmet v ročníku, v ktorom bol hodnotený
(príklad: žiak nemal v 9. ročníku predmet Chémia, v 8. ročníku za predmet Chémia dostal
známku 2. Do hodnotenia sa započíta za 9. ročník ten istý počet bodov ako v 8. ročníku).
1.3.1.

2. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný
zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, spolu
15 bodov.
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne:
3.1. Predmetová olympiáda:

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.
mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku, alebo v 9. ročníku
v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEO, alebo v Pytagoriáde – do celkového hodnotenia sa započíta za každé umiestnenie
20 bodov.
3.2. Športová súťaž alebo športová činnosť

sa nezapočítava do celkového hodnotenia.
3.3. Umelecký výkon

Ak sa žiak zúčastnil v 8. ročníku alebo v 9. ročníku recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
a umiestnil sa v okresnom alebo krajskom kole na 1. mieste až 3. mieste – do celkového
hodnotenia sa započíta 10 bodov (iba raz).
3.4. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia
nasledovne:
Ak sa žiak zúčastnil celonárodného alebo medzinárodného kola v 8. ročníku alebo v 9.
ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE,
BIO, GEO a umiestnil sa na 1. až 5. mieste – do celkového hodnotenia sa započíta za každú
účasť 30 bodov.
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3.5. Vlastné kritérium školy

Škola neprijme žiaka so zníženou známkou zo správania na 2. stupni základnej školy.
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
4.1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač,
ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť,
4.2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
4.3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
5. Riaditeľka OA prijme uchádzačov v poradí na základe celkového súčtu bodov do maximálneho
povoleného počtu prijatých žiakov.
Spoločné ustanovenia:





Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
Zákonný zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením predloží vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor 6317 M do 31. augusta 2020.
Zákonný zástupca prijatého uchádzača doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú
k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Záverečné ustanovenia:
 Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020 na webovom sídle školy
https://oanba.edupage.org, podľa prideleného kódu.
 Riaditeľka školy do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém
základnej školy (napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou.
Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, na ktorú bol
uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle školy.
 Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole
cez informačný systém základnej školy (napr. Edupage), odoslaním podpísaného a naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu strednej školy do 4. júna 2020. Rozhodujúci
je dátum doručenia strednej škole.
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 Ak zákonný zástupca záväzne nepotvrdí nastúpenie žiaka na školu v uvedenom termíne,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné.
 Riaditeľka školy od 5. júna do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí
nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí
podali odvolanie.
 Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100 % naplnenosť tried na webovom sídle
školy.
 V prípade nenaplnenia počtu miest v 1. kole prijímacieho konania, riaditeľka školy najneskôr do
15. júna 2020 zverejní na webovom sídle školy rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční 2. kolo
prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

V školskom roku 2020/2021 otvorí Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava
3 triedy spolu 87 žiakov, ktorých prijme po zasadnutí prijímacej komisie. Z tohto počtu sa bude podľa
záujmu žiakov a zamestnávateľov vzdelávať jedna trieda v systéme duálneho vzdelávania.

Bratislava 5. 5. 2020

Ing. Jana Orthová, v. .r.
riaditeľka

