
  

OObbcchhooddnnáá  aakkaaddéémmiiaa  ŠŠuurraannyy  

Nám. hrdinov 7, 942 01 Šurany   

KKRRIITTÉÉRRIIÁÁ  

pprriijjaattiiaa  žžiiaakkoovv  ddoo  11..  rrooččnnííkkaa  nnaa  OObbcchhooddnnúú  aakkaaddéémmiiuu  vv  ŠŠuurraannoocchh  

pprree  šškkoollsskkýý  rrookk    22001144//22001155  

ŠŠTTUUDDIIJJNNÝÝ  OODDBBOORR::  66331177  MM    OOBBCCHHOODDNNÁÁ  AAKKAADDÉÉMMIIAA  

                                                                66332299  MM0011  OOBBCCHHOODDNNÉÉ    AA  IINNFFOORRMMAAČČNNÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  ––  MMEEDDZZIINNÁÁRROODDNNÉÉ      

                                                                                          OOBBCCHHOODDNNÉÉ  VVZZŤŤAAHHYY  
  
 

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. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. 
z o stredných školách v znení neskorších predpisov.  
V školskom roku 2014/2015 OA v Šuranoch  príjme 31 žiakov pre študijný odbor obchodná akadémia a obchodné 
a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy. 

KKrriittéérriiáá  pprree  uucchhááddzzaaččoovv  

1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podali 

riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu, v školskom roku 2013/2014 získajú nižšie stredné 

vzdelanie           

2. Žiak môže byť prijatý: 
a) bez prijímacích skúšok, ak v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% 
b) na základe prijímacích skúšok, ktoré musí úspešne vykonať  

3. Žiak môže získať: 
a) maximálne 15 bodov pri prijímacích skúškach z testu z matematiky 
b) maximálne 15 bodov pri prijímacích skúškach z testu zo slovenského jazyka a literatúry.  

Maximálne 30 bodov za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov okrem vyučovacích 
predmetov s výchovným zameraním.                                                                                                     
Ak sa žiak nezúčastní prijímacích skúšok, nebude prijatý na štúdium na našej škole.  

4. Bodové hodnotenie je takéto: 
       Priemerný prospech – dosiahnuté body zo ZŠ – MMAAXXIIMMÁÁLLNNEE  3300  BBOODDOOVV 
 Priemerný  8. ročník 2. polrok            9. Ročník 1. polrok 
 prospech body          body 
 1,00 – 1,25 15   15   
 1,26 – 1,50 12   12  
 1,51 – 1,75   8            8 
 1,76 – 2,00   4            4 
 Nad 2,00   2                             2   

Po spočítaní bodov (max. 60) bude stanovené poradie podľa celkového počtu získaných bodov od najvyššieho po 
najnižší, pričom na začiatku poradovníka budú podľa abecedy zaradení žiaci, ktorí v Celoslovenskom testovaní 
žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť 90 – 100%.( §35 ods. 4 školského 
zákona)  

Žiak úspešne urobil test, ak získal z každého testu 6 a viac bodov. 
5. 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: vyšší počet bodov získaných na testoch pri prijímacích skúškach 

3. kritérium: celkový prospech z povinných predmetov za 2. polrok  v 8. ročníku ZŠ 

6. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky zverejní zoznam 

prijatých a neprijatých uchádzačov na výveske školy podľa kritérií prijímacieho konania (§ 68 ods. 1 školského 

zákona). V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov budú 

na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom 

7. Riaditeľka školy najneskôr do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky zašle zákonnému 

zástupcovi žiaka písomné rozhodnutie o prijatí   s informáciou o termíne zápisu prijatých uchádzačov. 

8. Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované na pedagogickej rade dňa 29. 1. 2014 
 

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

035/6500859 a www.oasurany.sk 

 
 
V Šuranoch  29. januára 2014                                        Ing. Eva Matejíčková 
 riaditeľka školy 

http://www.oasurany.sk/

