
 
 

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO 1. ROČNÍKA 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023  

 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení zákona č. 415/2021 Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení po prerokovaní v pedagogickej rade 

určujem tieto kritériá pre školský rok 2022/2023: 

 

EDUID školy:    100011781 – Obchodná akadémia, Humenné 

Študijný odbor:     6317 M obchodná akadémia  

Počet tried:     2 

Počet žiakov:     50 

Profilové predmety:    slovenský jazyk a literatúra 

matematika 

 

Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka denného štúdia je: 

1. Zaevidovaná prihláška na štúdium na strednú školu najneskôr do 20. 03. 2022. 

Akceptujeme len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej 

školy cez školský informačný systém, alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom 

základnej školy. K prihláške nie je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti alebo potvrdenie z pedagogicko-

psychologickej poradne pripojí zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

2. Umiestnenie na základe kritérií 

 

Termín konania prijímacích skúšok: 

1. kolo:  02.  mája 2022 - 1. záujem 

  09. mája 2022 - 2. záujem 

2. kolo: 21. júna  – v prípade nenaplnenia po 1. kole 

 

Prijatie bez prijímacej skúšky:  

 

Uchádzač, ktorý v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom 

predmete úspešnosť najmenej 80 %. Žiakovi, ktorý splnil podmienky prijatia bez 

prijímacej skúšky bude priznaný maximálny počet bodov 200 za prijímaciu skúšku. 

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky riaditeľka školy odošle najneskôr 7 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok. V tomto termíne zverejní zoznam týchto uchádzačov 

na výveske školy a na www.oahe.edupage.sk. 

 

MŠVVaŠ SR určilo pre prijímacie konanie  profilové predmety slovenský jazyk a literatúru a 

matematiku. Obsahom skúšky je učivo podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v základnej škole.  

Zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky uchádzači vypracujú test (trvanie testu 60 

minút zo slovenského jazyka a literatúry a 60 minút z matematiky).  

 

 



Kritériá pre prijatie: 

 

1. Body za prospech na ZŠ -  (koncoročná klasifikácia v 6., 7., 8. ročníku a v 1. 

polroku 9. ročníka). 

a) za priemerný prospech  1,00 - 1,30 200 bodov 

b) za priemerný prospech  1,31 - 1,60 160 bodov 

c) za priemerný prospech  1,61 - 1,90 120 bodov 

d) za priemerný prospech  1,91 a viac   80 bodov 

Priemerný prospech sa nepočíta  z výchovných predmetov. 

 

Ak bol žiak hodnotený slovne alebo „aktívne absolvoval“, alebo „absolvoval“, nahradí 

sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho 

roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

 

2. Celoslovenské externé testovanie – maximálne 200 bodov 

Počet získaných bodov z testovania s rovná súčtu percent úspešnosti zo SJL a z MAT. 

 

3. Maximálny počet bodov z prijímacích skúšok: 

- slovenský jazyk a literatúra  100 bodov 

- matematika   100 bodov 

 

4. Body za olympiády a predmetové súťaže 

Žiaci, ktorí sa umiestnili v 7. - 9.  ročníku na predmetových olympiádach a súťažiach 

na okresnom kole  na 1. – 3. mieste, získajú 60 bodov. Ostatní úspešní riešitelia 

okresných olympiád získajú po 20 bodov.  

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili krajského a vyššieho kola a umiestnili sa na 1. – 5. mieste, 

získajú 60 bodov. 

K prihláške je potrebné doložiť fotokópiu diplomu alebo výsledkovej listiny. 

 

Žiak splnil kritériá prijímacieho pokračovania, ak celkový súčet bodov je viac ako 180. 

(prospech + externé textovanie + prijímacie skúšky + body za predmetové olympiády). 

 

Pri rovnosti bodov bude o poradí rozhodovať:  

1. lepší výsledok prijímacích skúšok,  

2. lepší priemerný prospech uchádzača zo ZŠ (6. – 9. ročník), 

3. lekárske rozhodnutie o zmenenej  pracovnej schopnosti, 

4. sociálne podmienky (sirota, polosirota). 

 

Osobný kód žiaka, pod ktorým budú zverejnené výsledky prijímacieho konania a ďalšie 

podrobnosti o prijímacom konaní, budú doručené uchádzačovi, resp. jeho zákonnému 

zástupcovi najneskôr do 22. apríla 2022. 

 

Uchádzača, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom 

termíne (vážne ochorenie – doklad od lekára nemôže byť starší viac ako 3 dni), ospravedlní 

zákonný zástupca najneskôr do 8.00 hod. v deň konania prijímacej skúšky. 

 

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

 

Výsledky zverejníme na výveske obchodnej akadémie v budove školy a na webovom sídle 

školy www.oahe.edupage.sk v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.oahe.edupage.sk/


 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka doručí riaditeľka školy zákonnému zástupcovi do 

18. mája 2022. Zákonný zástupca uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na 

vzdelávanie v termíne od 18. mája 2022 do 23. mája 2022. 

 

 

 

        Ing. Alena Židová 

                    riaditeľka školy 

 

 

Tieto kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou 16. 02. 2022  


