
Obchodná akadémia Šurany 
 Nám. hrdinov  7, 942 01 Šurany 

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a vyjadrení rady školy určuje: 

 

KRITÉRIÁ 

pre prijímacie konanie 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 

 

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany podľa §65 ods.1, 

2 zák. NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 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 po prerokovaní  v pedagogickej rade dňa 6.mája 2020 ruší už 

zverejnené Kritériá prerokované v pedagogickej rade 18. decembra 2019 a Dodatky ku 

kritériám zo dňa 15. apríla 2020 a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu zo dňa 29. apríla 2020 stanovuje tieto kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 

Obchodnej akadémie študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium s  

5- ročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2020/2021. 

Podľa určenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o najvyššom počte žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti zo dňa 29.11.2019 možno prijať 

pre školský rok 2020/2021 

do 1 triedy odbor 6317 M 74 obchodnej akadémie bilingválne štúdium 21 žiakov. 

Pedagogická rada prerokovala dňa 6. mája 2020 a rada školy vyjadrila súhlasné stanovisko 

dňa 7. mája 2020 k týmto kritériám a postupu pre prijímacie konanie do 1.ročníka obchodnej 

akadémie bilingválne štúdium s 5-ročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2020/2021.  

Všetci prihlásení žiaci 8. alebo 9.ročníka základnej školy, ktorí majú riadne zaregistrovanú 

prihlášku na tunajšej škole, budú prijímaní na základe prospechu zo základnej školy. 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok                  

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade 

žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej 

klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva 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. 

• Slovenský jazyk a literatúra 

• Matematika 

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. 

Obchodná akadémia určila 1 profilový predmet: Anglický jazyk 



2. Prospech 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho            

8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa 

započíta 5 bodov za každý školský rok. 

3. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) 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, 

b) vyšší počet bodov z povinných predmetov, 

c) vyšší počet bodov z určeného profilového predmetu školy. 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 

žiaka. 

4. Podľa  § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka školy zverejní zoznamy žiakov podľa       
výsledkov prijímacieho konania najneskôr v pondelok 29. mája 2020, o čom budú zákonní 
zástupcovia informovaní (budú im vydané rozhodnutia) cez informačný systém základnej  
školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu 
zákonného zástupcu alebo poštou na adresu zákonného zástupcu. Výsledková listina bude 
zverejnená na internetovej stránke www.oasurany.sk . V súlade so zákonom č. 18/2018   
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú na zverejnených 
zoznamoch len číselné kódy uchádzačov a informácia o  prijatí/neprijatí. 

5. Zákonní zástupcovia sa rozhodnú najneskôr do 4. júna 2020, či svoju dcéru/syna na 
štúdium zapíšu a vykonajú zápis prijatého uchádzača na štúdium, a to tak, že zákonný 
zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí škole „Potvrdenie o nástupe žiaka 
na štúdium“. 

6. Zákonný zástupca, ktorý podal prihlášku cez EduPage obdrží do EduPage aj informáciu 
o výsledku prijímacej skúšky a môže cez tento systém potvrdiť obchodnej akadémii, či 
jeho syn/dcéra do školy nastúpi alebo nie. 
Zákonný zástupca, ktorý nepodal prihlášku cez EduPage, doručí obchodnej akadémii  
„Potvrdenie o nástupe žiaka na štúdium“ prostredníctvom e-mailu 
sekretariat@oasurany.sk (naskenované tlačivo) alebo poštou na adresu Obchodná 
akadémia, Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej 
škole. 

7. Ak zákonný zástupca nezapíše prijatého uchádzača o štúdium do 4. júna 2020, 
rozhodnutie ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý podľa § 68 ods.3 školského zákona    
bude  n e p l a t n é. V takom prípade sa uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu 
uchádzačovi, ktorý  sa v stanovenom počte možných prijatých, neumiestnil – nebol prijatý 
pre nedostatok miesta. 

8. Podmienkou prijatia žiaka do prvého ročníka 5-ročného vzdelávacieho programu 
v obchodnej akadémii je, že žiak získal nižšie stredné vzdelanie a úspešne ukončil 8. alebo  
9. ročník. 
  

 
V Šuranoch, 7.5.2020 
                      Ing. Eva Matejíčková 
               riaditeľka školy 
 

http://www.oasurany.sk/
mailto:sekretariat@oasurany.sk

