
Kritéria pre prijímacie konanie 

na Obchodnej akadémií v Modrom Kameni pre šk. r. 2023/2024 

 

Riaditeľka Spojenej školy v Modrom Kameni, ako príslušný orgán podľa § 65 zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

určuje pre školský rok 2023/2024 kritériá prijatia uchádzačov o štúdium v študijných odboroch 

nasledovne:  

 

6317 M obchodná akadémia         

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu      

3968 M logistika         

Forma štúdia: denná  

EDUID školy: 100010699 

 

Uchádzači (žiaci 9. ročníkov ZŠ), príp. iní uchádzači budú prijatí do prvého ročníka nasledovne  na 

základe celkového počtu bodov získaného podľa nasledovných kritérií:  

1. Súčet bodov získaných z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a súčtu bodov 

z prijímacej skúšky z matematiky.  

2. Študijného priemeru známok z polročnej klasifikácie z 9. ročníka. 

3. Umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach v 8. a 9. roč. (slovenský jazyk a 

literatúra, matematika, informatika a cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk – doložiť 

hodnoverným dokladom) do 3. miesta minimálne na okresnej úrovni.  

 

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich 

zdravotné znevýhodnenie. K prihláške je potrebné priložiť správu z diagnostického vyšetrenia 

uchádzača nie staršiu ako 2 roky. 

 

Do celkového počtu bodov sa žiakovi započíta:  

1. Za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry maximálne 20 bodov. Prijímacia 

skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa realizuje formou testu z obsahu učiva ZŠ a 

v rozsahu 60 minút.  

Za prijímaciu skúšku z matematiky maximálne 20 bodov. Prijímacia skúška z matematiky 

sa realizuje formou testu z obsahu učiva ZŠ a v rozsahu 60 minút. Do bodového hodnotenia 

sa žiakom započítava aj postup riešenia jednotlivých úloh. 

Maximálny celkový počet za prijímaciu skúšku je 40 bodov.  

   

2. Za priemery známok (okrem správania a výchovných predmetov) z 1.polroka 9. ročníka:  

Priemer známok Počet bodov  Priemer známok Počet bodov 

1,00 – 1,20 20  2,21- 2,40 8 

1,21 – 1,40 18  2,41 – 2,60 6 

1,41 – 1,60 16  2,61 – 2,80 4 

1,61 – 1,80 14  2,81 – 2,99 2 

1,81 – 2,00 12  3,00 – a viac 0 

2,01 – 2,20 10    



3. Za každé umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (uvedené v bode 3) po 5 

bodov. Maximálne však 20 bodov. 

 

Na základe súčtu všetkých bodov za jednotlivé časti prijímacieho konania sa určí poradie 

uchádzačov. Na príslušný odbor budú prijatí tí uchádzači, ktorí vyhoveli prijímacej skúške z 

každého predmetu (z jednotlivých predmetov dosiahli viac ako 5 bodov) a ktorých bodový zisk 

z prijímacieho konania nie je nižší ako 30 bodov.  

 

Pomocné kritéria pri rovnosti bodov sa budú uplatňovať v nasledovnom poradí: 

a) prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

b) pri prijímaní sa dá prednosť uchádzačom, ktorí nemajú v 9. ročníku na konci 1. polroka 

prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk - anglický jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk horší ako dobrý (3), 

c) prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahne lepšie výsledky v prijímacom konaní zo 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky, to je s vyšším súčtom bodov,  

d) prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahne lepšie výsledky v študijnom priemere 

známok v 1. polroku 9. ročníka, to je s lepším priemerným prospechom, 

e) prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky v testovaní T9 .  

V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie 

skúšky, predloží (osobne, príp. elektronicky) jeho zákonný zástupca riaditeľke školy žiadosť o 

povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením 

treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok. 

Do prvého ročníka študijného odboru môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné 

vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.  

V prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v I. kole prijímacieho konania sa uskutoční aj 2. 

kolo s rovnakými podmienkami ako v I. kole. 

Počet uchádzačov prijatých do 1.ročníka je možné navýšiť o počet uchádzačov so záujmom 

o vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Kritériá boli prerokované v pedagogickej rade a Rade školy pri Spojenej škole v Modrom Kameni.  

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Žišková  

     riaditeľka školy 


