
  

Obchodná akadémia Šurany 
 Nám. hrdinov  7, 942 01 Šurany 

 

KRITÉRIÁ 

prijatia žiakov do 1. ročníka na Obchodnú akadémiu v Šuranoch 

pre školský rok  2020/2021 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 6317 M  74 OBCHODNÁ AKADÉMIA – BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM 

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.  
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 
na počet 21 žiakov, ktorých možno prijať do jednej triedy prvého ročníka dennej formy štúdia 
v študijnom odbore 6317 M74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium. 

2. Prijímacia skúška sa bude konať dňa 3. apríla 2020 o 8,00 h v budove Obchodnej akadémii, 
Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany. 

3. Prijímacia skúška sa koná z dvoch častí : 

- prvá časť je talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 
z anglického jazyka písomnou formou z učiva podľa vzdelávacích štandardov štátneho 
vzdelávacieho programu pre základné školy. Skúška trvá 30 minút,  

- druhá časť sú testy z overenia vedomostí (profilové predmety) 
a) 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 8. ročníka).  Skúška trvá 30 minút. 

b) z matematiky formou písomného testu v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy (orientačne zodpovedajúce požiadavkám na obsah vzdelávania do           
1. polroka 8. ročníka). Skúška trvá  30 minút.  

4. 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  7. ročníku (koncoročné vysvedčenie)  a v 8. ročníku  (polročné vysvedčenie),  

resp. prospech v  8. ročníku (koncoročné vysvedčenie) a v 9. ročníku  (polročné vysvedčenie). 
Maximálny počet bodov za prospech na základnej škole je 60. Žiak získa maximálny počet 
bodov za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov, okrem vyučovacích 
predmetov s výchovným zameraním.        
Bodové hodnotenie:  

 

Priemerný prospech 
7. ročník resp. 8.ročník 

2. polrok - BODY 
8. ročník resp. 9. ročník  

1. polrok - BODY 

1,00 - 1,25 30 30 

1,26 – 1,50 25 25 

1,51 – 1,75 20 20 

1,76 – 2,00 10 10 

Nad 2,00 5 5 

   



  
5. Pri rovnosti bodov budú ďalšie kritériá nasledovné: 

1. kritérium: znížená pracovná schopnosť dokladovaná potvrdením o zmenenej pracovnej 
schopnosti žiaka odovzdaná  spolu s prihláškou podľa §67 ods. 3 školského zákona. 

2.  kritérium: vyšší počet bodov získaných v teste na  prijímacích skúškach. 
3. kritérium: celkový prospech  z povinných predmetov za 2. polrok v 7. resp.  8. ročníku ZŠ 

6. Podmienkou prijatia je umiestnenie sa žiaka na 1. - 21 . mieste podľa počtu bodov. 
7. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej 

skúšky zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa kritérií prijímacieho konania 
(§ 68 ods. 1 školského zákona)na výveske školy a stránke www.oasurany.sk . V zmysle 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú na zverejnenom zozname uvedené 
len číselné kódy pridelené uchádzačom. 

8. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej 
skúšky zašle zákonnému zástupcovi žiaka  rozhodnutie o prijatí. Rozhodnutie bude doručené 
do elektronickej schránky rodiča. V prípade, že takáto schránka nie je aktivovaná na 
doručovanie, škola zabezpečí listinné vyhotovenie rozhodnutia a jeho doručenie.  

9. Zápis do 1. ročníka sa bude konať 16. apríla 2020 od 8,00 do 14,00 h na sekretariáte 
Obchodnej akadémie v Šuranoch. Ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezapíše,  
rozhodnutie o prijatí je neplatné (podľa § 68 odst. 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. 

10. Pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných najmä zdravotných dôvodov nebudú môcť zúčastniť prijímacej 

skúšky (je potrebné predložiť riaditeľke školy lekárske potvrdenie najneskôr v deň prijímacej skúšky do 

8,00 h) riaditeľka školy určí náhradný termín. 

11. Tieto kritériá boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 18. 12. 2019. 
 

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

čísle: 035/6500859  

a na www.oasurany.sk  

 
 

V Šuranoch  18. decembra 2019                                 Ing. Eva Matejíčková 
 riaditeľka školy 

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

