
 

 
Kritériá a podmienky prijímacieho konania  

na štúdium do 1. ročníka v Obchodnej akadémii v Senici  
v školskom roku 2016/2017 

v študijnom odbore: 6317 M 00  obchodná akadémia 
 6355 M 00  služby v cestovnom ruchu 
 
Riaditeľka Obchodnej akadémie v Senici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní stanovuje uchádzačom o denné štúdium v školskom roku 
2016/2017 nasledovné kritériá pre prijatie: 
 
A. Prijímacie konanie bude s prijímacími skúškami 
Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači s výnimkou tých, ktorí dosiahli 
v celoslovenskom testovaní 9-2016 úspešnosť najmenej 90 % v každom predmete 
samostatne.  
Prijímacia skúška bude z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Každá z týchto 
skúšok bude trvať 60 minút. Písomná skúška bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry 
i geometrie v rozsahu osnov ZŠ bez konštrukčnej geometrie. Žiaci môžu používať 
rysovacie potreby, kalkulačku. 
Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho 
pravopisného cvičenia a testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov ZŠ. 
 
Termíny prijímacích skúšok: 
1. termín: pondelok 9. mája 2016 v budove OA v Senici 
2. termín: štvrtok 12. mája 2016 v budove OA v Senici 
 
 
B. Celkový počet prijímaných žiakov 
Riaditeľka školy prijme:  
60 žiakov do 2 tried   študijného odboru 6317 M 00  obchodná akadémia, 
30 žiakov do 1 triedy študijného odboru 6355 M 00  služby v cestovnom ruchu.   
 
 
C. Podmienky prijatia 
Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky: 
1. kompletné prihláškové materiály uchádzača odoslané najneskôr  
    do 20. 04. 2016, 
2. vykonali prijímaciu skúšku (okrem tých, ktorí nemuseli vykonať prijímaciu 

skúšku podľa bodu A), 
3. umiestnenie sa v poradí úspešnosti podľa kritérií v odbore:  
    obchodná akadémia na 1. až 60. mieste, 
    služby v cestovnom ruchu na 1. až 30. mieste, 
4. vykonali zápis v určenom termíne (príloha rozhodnutia o prijatí), 
5. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a vysvedčenie predložili v prvý 

deň školského roku 2016/2017. 



D. Bodový zisk pre určenie poradia úspešnosti uchádzačov 
Podľa bodového zisku bude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov. Bodový zisk  
bude tvoriť súčet bodov, ktoré uchádzač získa za: 
 
1. priemerný prospech bez výchov v 6., 7., 8. ročníku na konci školského roka a za 

prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ nasledovne: 
                              prospech:   1,00 – 1,20                   50 bodov 
                                               1,21 – 1,40                   45 bodov 
                                               1,41 – 1,60                   40 bodov 
                                               1,61 – 1,80                   35 bodov 
                                               1,81 – 2,00                   30 bodov 
                                               2,01 – 2,20                   25 bodov 
                                               2,21 – 2,40                   20 bodov 
                                               2,41 – 2,50                   15 bodov 
                                               2,51 a viac                      0 bodov. 
Za prospech môže uchádzač získať maximálne 200 bodov.  
 
 
2. testovanie 9–2016  v  predmete  matematika a  v  predmete  slovenský  jazyk  
    a literatúra 
Počet získaných bodov zodpovedá percentu úspešnosti v oboch predmetoch zaokrúhlene 
na celé číslo (napr. úspešnosť v matematike 72,3 % - počet získaných bodov 72, 
úspešnosť v slovenskom jazyku a literatúre 67,8 % - počet získaných bodov 68). 
Maximálny počet bodov za testovanie 9-2016 je 200 bodov. 
 
 
3. prijímacie skúšky v predmete matematika a v predmete slovenský jazyk 
   a literatúra 
V každom predmete môže uchádzač získať 50 bodov. Maximálny počet bodov za 
prijímacie skúšky je 100. 
 
 
4. úspešná  účasť  v predmetových  olympiádach  z  klasifikovaných   predmetov  
    v 8. a 9. ročníku a Pytagoriáde v 8. a 9. ročníku nasledovne: 
● okresné kolo:  1. miesto – 15 bodov, 
                        2. miesto – 10 bodov, 
                        3. miesto –   5 bodov,  
● krajské kolo:   1. miesto – 30 bodov, 
                        2. miesto – 25 bodov, 
                        3. miesto – 20 bodov, 
● celoslovenské kolo: 1. miesto – 45 bodov, 
                               2. miesto – 40 bodov, 
                               3. miesto – 35 bodov. 
 
Doklad o umiestnení musí byť predložený do 20. 04. 2016, pričom sa započítajú body za 
najvyššie umiestnenie. 
 
 
 
 



5. Pri  rovnosti bodov v poradí úspešnosti dostane prednosť uchádzač, ktorý  
    má: 

a) zníženú pracovnú schopnosť (doklad je súčasťou prihlášky), 
b) lepšiu známku zo správania v ZŠ, 
c) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu matematika, 
d) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra, 
e) vyššie percento úspešnosti v monitore z matematiky, 
f) vyššie percento úspešnosti v monitore zo slovenského jazyka a literatúry, 
g) rozhodnutie o ďalšej priorite prijímacieho konania prijímacou komisiou. 

 
Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 
troch dní odo dňa konania 2. termínu prijímacích skúšok. Zoznam bude obsahovať 
poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového 
počtu bodov získaných pri prijímacom konaní. 
 
Tieto kritériá boli prerokované pedagogickou radou a radou školy OA v Senici. 
 
Senica 4. marca 2016 
 
 
 
 
                                                                               Ing. Miroslava Príkopová 
                                                                                       riaditeľka školy  


