
Obchodná akadémia Šurany 
 Nám. hrdinov  7, 942 01 Šurany, EDUID školy: 100006837 

 

KRITÉRIÁ 

prijatia žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu v Šuranoch 

pre školský rok  2022/2023 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA  

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015          
Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, Vyhláškou MŠVVaŠ č. 251/2018 Z. z. o sústave 
odborov vzdelávanie pre stredné školy a vecnej pôsobnosti ak oborom vzdelávania. V kritériách je 
zapracovaná novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu 
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 a tiež usmernenie ministra školstva k prijímaniu na 
stredné školy na školský rok 2022/2023. 

1. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka 
stredných škôl v územnej spôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja na počet 25 žiakov, 
ktorých možno prijať do jednej triedy prvého ročníka dennej formy štúdia v študijnom odbore              
6317 M obchodná akadémia. 

2. Termíny prijímacích skúšok  

1. termín :  2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 3. mája 2022, 

       2. termín:  9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 10. mája 2022. 

3. Na štúdium do 1. ročníka môže  byť prijatý uchádzač, ktorý v zákonne stanovenom termíne podal 
riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu, v školskom roku 2021/2022, ktorý získal nižšie stredné 
vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania. Uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej 
školy. 

4. Prihlášku je potrebné podať  do 20.marca 2022. Povinný údaj na prihláške je termín skúšky, 
telefónne číslo, e-mailový kontakt a adresa aspoň jedného zákonného zástupcu. 

5. V súlade s § 65 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy určuje 
písomnú formu prijímacej skúšky. Prijímacia skúška sa uskutoční v súlade s rozsahom vzdelávacích 
štandardov Štátneho vzdelávacieho programu  v základnej škole. Žiak bude byť prijatý na základe 
kritérií prijímacích skúšok, podľa poradia na výsledkovej listine. Prijímacie skúšky žiak musí 
úspešne vykonať z nasledujúcich profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika. 

6. Prijímacia skúška sa koná z dvoch častí : 
1. zo slovenského jazyka a literatúry formou písomného testu v rozsahu Štátneho vzdelávacieho 

programu pre základné školy (orientačne zodpovedajúce požiadavkám na obsah vzdelávania do 
1. polroka 9. ročníka) . Skúška trvá 45 minút. 

2. z matematiky formou písomného testu v rozsahu Štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy (orientačne zodpovedajúce požiadavkám na obsah vzdelávania do 1. polroka 9. 
ročníka). Skúška trvá  45 minút. 

  Bodové hodnotenie – prijímacie skúšky 
a) maximálne 30 bodov z testu z matematiky  
b) maximálne 30 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry . 
Žiak urobil prijímaciu skúšku, ak získal spolu minimálne 20 a viac bodov. Ak sa žiak nezúčastní 
prijímacích skúšok, nebude prijatý na štúdium na našej škole.  



Bodové hodnotenie prospechu zo základnej školy:  
 

Priemerný prospech 
8.ročník ZŠ 

2. polrok – BODY 

9. ročník ZŠ 

1. polrok – BODY 

1,00 – 1,25 30 30 

1,26 – 1,50 20 20 

1,51 – 1,75 10 10 

1,76 – 2,00 8 8 

Nad 2,00 6 6 

 
Pre prijatie žiaka je rozhodujúci súčet bodov - maximálne 120, ktoré získa za: 

a) prijímaciu skúšku. Maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku je 60. Žiak urobil 
prijímaciu skúšku, ak získal spolu minimálne 20 a viac bodov, 

b) prospech v  8.ročníku (2. polrok) a v 9. ročníku  (1. polrok). Maximálny počet bodov za 
prospech zo základnej škole je 60. Žiak získa maximálny počet bodov za priemerný 
prospech z povinných vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 
matematika, prvý cudzí jazyk.        

Bodové hodnotenie na výsledkovej listine: 
  Prijímacia skúška – slovenský jazyk a literatúra   30 bodov 
  Prijímacia skúška  - matematika     30 bodov 
  Body za prospech – 8. ročník ZŠ (2. polrok)   30 bodov 
  Body za prospech – 9. ročník ZŠ (1. polrok)   30 bodov 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       S P O L U  :                   120 bodov 
 

7. Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené  
„absolvoval“ alebo iné slovné hodnotenie, bude nahradené toto hodnotenie hodnotením z daného 
predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

8. V prípade rovnosti celkového počtu bodov rozhoduje: 
1. kritérium: znížená pracovná schopnosť dokladovaná potvrdením o zmenenej pracovnej 

schopnosti žiaka odovzdaná  spolu s prihláškou podľa §67 ods. 3 školského zákona, 
2. kritérium:  dosiahol celkový vyšší počet bodov externom testovaní žiakov 9.ročníka základnej 

školy, 
3. kritérium: dosiahol vyšší počet bodov získaných na testoch pri prijímacích skúškach, 
4. kritérium: bodové hodnotenie – krajské a vyššie olympiády a súťaže. K prihláške musí byť 

priložená fotokópia diplomu, potvrdenia a pod.  

 

Olympiády a súťaže  
Body   

Krajská a vyššia súťaž 

Slovenský jazyk a literatúra  

1. miesto(2.,3.) 
10(5,3) 

Matematika  

1. miesto(2.,3.) 
10(5,3) 

Cudzí jazyk 

1. miesto(2.,3.) 
10(5,3) 

 

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

prijímacej skúšky. Súčasťou pozvánky bude pridelený číselný kód uchádzača. 



10. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov  prijímacieho konania (§ 68 ods. 1 

školského zákona) dňa 18. mája 2022 na výveske školy a na stránke školy www.oasurany.sk.           

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Zverejnený zoznam obsahuje poradie uchádzačov podľa celkového počtu bodov, 

informáciu či skúšku vykonal úspešne alebo neúspešne a uvedené číselné kódy pridelené 

uchádzačom. 

11. Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí dňa 18. mája 2022. 

Rozhodnutie bude zaslané jednou z možností: 

 prostredníctvom školského systému Edupage, 

 odoslaním naskenovaného rozhodnutia mailom, 

 poštou do vlastných rúk alebo 

 odoslaním do elektronickej schránky rodiča. 

12. Zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení žiaka na štúdium na strednej 

škole najneskôr 23. mája 2022, potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy 

(napr. Edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu 

strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia 

strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka 

na štúdium bude zverejnený na webovej stránke školy. 

13. Ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezašle potvrdenie o nastúpení žiaka na 

štúdium, rozhodnutie o prijatí je neplatné (podľa § 68 ods.3 školského zákona). Uvoľnené miesto 

bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi žiakmi neprijatými pre nedostatok 

miesta a ktorého zákonný zástupca sa odvolal. 

14. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nie je prijatý, sa môže odvolať v lehote do  piatich dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. 

15. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať v zmysle § 65 ods.2 Zákona č. 245/2008 Z.z. v znení 

neskorších prepisov upravené podmienky na vykonanie prijímacej skúšky. V súlade s § 63 uchádzač 

alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na 

vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor. Pre týchto žiakov sa prijímacia skúška upraví vzhľadom na ich zdravotné 

znevýhodnenie.  

16. Uchádzač so špeciálnymi vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške správu z diagnostického 

vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. 

 Úpravy podmienok budú posudzované individuálne podľa odporúčaní . 

17. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 

termínoch, určí riaditeľka strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. 

Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého 

uchádzača riaditeľke strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka strednej 

školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. 

18. Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 16.2.2022   

 

Bližšie informácie budú podávané žiakom, resp. zákonným zástupcom žiakov na telefónnom čísle:  

 035 6500859 a   www.oasurany.sk . 

 
V Šuranoch,  16.2.2022 
                                                                                             
                                                                                                                            Ing. Eva Matejíčková  
                   riaditeľka školy  

http://www.oasurany.sk/
http://www.oasurany.sk/

