
 

 O  b  c  h  o  d  n  á      a  k  a  d  é  m  i  a   
 Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa 
                                    ________________________________________________________ 
 

 

 
P r i j í m a c i e      k o n a n i e 

 
Na základe Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov po prerokovaní v Rade školy pri Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni dňa 
10. 02. 2015 a v pedagogickej rade dňa 10. 03. 2015 určujem kritériá pre prijímanie žiakov do 
1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu 63 ekonomika a organizácia, obchod 
a služby pre školský rok 2015/2016: 
 
 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja riaditeľka 
školy prijme na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 do troch tried 
56 žiakov takto:  

- do študijného odboru 63 17 M obchodná akadémia 28 žiakov,  
- do študijného odboru 63 41 M škola podnikania 14 žiakov, 
- do študijného odboru 63 55 M služby v cestovnom ruchu 14 žiakov.  

 
2. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávavania 

môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné odborné vzdelanie podľa 
§ 16 ods. 3 písm. b) uvedeného zákona a splnil podmienky prijímacieho konania 
a ktorého riadne vyplnená prihláška na štúdium bude doručená riaditeľke školy do 
20. apríla 2015.  

 
3. Uchádzači o štúdium budú prijímaní bez prijímacích skúšok (podľa bodu II. ods. 1) 

alebo na základe poradia žiakov v prijímacom konaní, ktoré zohľadní výsledky 
prijímacích skúšok (podľa bodu II. ods. 2).  

 
4. Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016 sa budú konať v dvoch 

kolách. Prvé kolo:  1. termín – 11. máj 2015 
2. termín – 14. máj 2015 

 Termín druhého kola (v prípade jeho konania) bude zverejnený do 6. júna 2015. 
 
 

II. Určenie podmienok pre prijatie v prijímacom konaní 
 
1. Prijatie bez prijímacej skúšky  

Na základe § 65 ods. 4 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri prijímaní žiaka, ktorý 
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy Testovanie 9 – 2015 
dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % riaditeľka školy 
rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky a bez zohľadnenia ďalších bodov kritérií. 

2. Poradie žiakov v prijímacom konaní  
Poradie žiakov sa určí na základe súčtu získaných bodov za: 

a) prospech na základnej škole  
b) Testovanie 9 - 2015  
c) výsledky prijímacích skúšok  
d) umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach.  
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 2a)  Prospech na základnej škole  
Do priemerného prospechu v 6., 7., 8. ročníku (II. polrok) a v 9. ročníku (I. polrok) sa 
započítavajú známky z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, 
druhý cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, 
matematika, informatika (podľa prihlášky). Body za prospech sa prideľujú nasledovne: 

 

Priemer Počet bodov 
1,00 200 bodov 
1,01 199 bodov 
2,00 100 bodov 

...
 

...
 

3,00 0 bodov, pričom platia pravidlá pre zaokrúhľovanie 
 

 2b)  Testovanie 9 – 2015 
Počet získaných bodov do poradia za Testovanie 9 – 2015 sa rovná percentu úspešnosti 
v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete matematika, maximálne spolu 
200 bodov. 

 2c) Výsledky prijímacích skúšok 
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 
60 minút a z matematiky v trvaní 60 minút. V každom predmete môže uchádzač o štúdium 
získať maximálne 100 bodov, spolu za oba predmety 200 bodov. 

 2d) Predmetové olympiády 
Ak bol uchádzač úspešným riešiteľom aspoň v okresnom resp. obvodnom kole 
v posledných piatich ročníkoch ZŠ v olympiádach z: matematiky, fyziky, chémie, 
geografie, biológie, dejepisu, technickej olympiády alebo z olympiády v cudzom jazyku 
(NJ, AJ, RJ, FJ,...), z Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v Pytagoriáde a vo 
Hviezdoslavovom Kubíne, po doložení príslušného dokladu (diplom, oficiálna výsledková 
listina alebo jej overená kópia) získa naviac body:   

Počet bodov Umiestnenie Olympiády Hviezdoslavov Kubín 
1. miesto 25 bodov 20 bodov 
2. miesto 20 bodov 15 bodov 
3. miesto 15 bodov 10 bodov 
úspešný riešiteľ 10 bodov –– 

 

Za všetky súťaže môže získať najviac 50 bodov. Originál dokladu alebo kópiu overenú 
riaditeľom základnej školy je potrebné doručiť spolu s prihláškou alebo doložiť najneskôr 
v deň konania prijímacej skúšky do 8.30 h na sekretariát školy. 
 
Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak v prijímacom konaní získať je 650 bodov. 

 
3. Podmienky pre prijatie   

Žiak splnil kritériá prijímacieho konania ak: 
- získal v písomnom teste zo slovenského jazyka a literatúry aspoň 25 bodov  
- získal v písomnom teste z matematiky aspoň 25 bodov 

4. Rovnosť bodov 
V prípade rovnakého počtu bodov podľa zostaveného poradia v jednotlivých odboroch 
bude prijatý uchádzač: 

a) ktorý je podľa posudkovej komisie sociáneho zabezpečenia občanom so zmenenou 
pracovnou schopnosťou (Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods. 3), 
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b) s vyšším počtom bodov za priemerný prospech zo základnej školy, 
c) s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok, 
d) v prípade, že nie je možné rozhodnúť podľa bodov a), b), c), prijatie odporučí 

prijímacia komisia. O prijatí rozhodne riaditeľka školy. 
 
 

III. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania bez prijímacej skúšky 
 

Zákonným zástupcom žiakov, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky, bude rozhodnutie o prijatí 
na štúdium zaslané poštou najneskôr do 1. mája 2015. 

 
 

IV. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pri konaní prijímacej skúšky 
 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 19. 05. 2015 na výveske školy 
a na webovom sídle školy www.oasl.sk v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Zákonný zástupca uchádzača má právo proti rozhodnutiu riaditeľky školy podať v stanovenom 
termíne odvolanie. Riaditeľka školy má právo využiť v rámci odvolacieho konania 
§ 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorčích právnych noriem 
a o odvolaní sama rozhodnúť (autoremedúra). 
 

 
V. Zápis na štúdium 

 
Zápis prijatých uchádzačov bude v termíne určenom v rozhodnutí riaditeľky školy o prijatí 
uchádzača na štúdium. Zápis sa uskutoční prostredníctvom zápisného lístka, ktorý žiakovi vydá 
základná škola, ktorú navštevuje. Zápis vykonáva zákonný zástupca žiaka. 
 
 
 
Stará Ľubovňa 
10. 03. 2015 
 
 

RNDr. Viera Mikulová 
riaditeľka školy 

 


