
Obchodná akadémia, Tajovského 25, 975 73  Banská Bystrica 
 

 
 V zmysle § 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
riaditeľka školy stanovuje  

 
k r i t é r i á 

prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021. 
 
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa budú konať. 
 
 
 

Plán výkonov 
Podľa schváleného plánu výkonov pre školský rok 2020/2021 otvárame: 
 
3 triedy 1. ročníka     študijný odbor 6317 M obchodná akadémia        Počet žiakov: 85  

 
Prijatie bez prijímacej skúšky 
 
Riaditeľka školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje kritériá na 
prijatie žiakov bez prijímacích skúšok nasledovne: 
 
Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol 
v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra, matematika) samostatne úspešnosť 
najmenej 90 %, je prijatý bez prijímacej skúšky. 
 
 

II. 
 

Prijatie na základe prijímacej skúšky 
 
Riaditeľka školy v zmysle uvedeného zákona určuje kritériá na prijatie žiakov: 
Žiaci budú konať prijímacie skúšky za slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. 
Prijímacie skúšky sa budú konať dňa 11. mája a 14. mája 2020 (1. kolo PS). 
 
 
1.      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – TESTOVANIE 9 – 2020 
         Najvyšší počet bodov je 200 
         - zo SJL 100 bodov 
         - z MAT 100 bodov 

 (1 % = 1 bod) 
 
2.      Prospech  
         Najvyšší počet bodov za priemer známok na konci 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka 
         je 100 bodov. 
         Priemer sa vypočíta bez známok z výchovných predmetov. 
 

Pridelenie bodov za výsledky na ZŠ: 
 

1,00 – 1,30          100 bodov 
1,31 – 1,40            95 bodov 
1,41 – 1,50            90 bodov 



1,51 – 1,60            85 bodov    
1,61 – 1,70            80 bodov 
1,71 – 1,80            75 bodov 
1,81 – 1,90            70 bodov 
1,91 – 2,00            65 bodov 
2,01 – 2,10            60 bodov 
2,11 – 2,20            55 bodov 
2,21 – 2,30            50 bodov 
2,31 – 2,40            45 bodov 
2,41 – 2,50            40 bodov 
2,51 – 2,60            30 bodov 
2,61 – 2,70            20 bodov 
2,71 – 2,80            10 bodov 
2,81 a viac               0 bodov            

 
 
 

3.      Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach v 8. a 9. ročníku 
         z nasledovných predmetov: 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzie jazyky – do 3. miesta minimálne na 
okresnej úrovni. 
Pre priznanie bodov je potrebné doložiť hodnoverný doklad. 
Priznané body za umiestnenie: 
- okresné kolo   1. – 3. miesto         5 bodov 
- krajské kolo     1. – 3. miesto       10 bodov 
- celoslovenské kolo   1. – 3. miesto    15 bodov 

 
4.     Prijímacia skúška 
        Najvyšší počet bodov je 200 
        - zo SJL      100 bodov 
        - z MAT       100 bodov 
        (1 % = 1 bod)  

 
Pri prijímaní žiakov bude rozhodujúce konečné bodové hodnotenie, body sa postupne 
znižujú. 
 
Pri rovnosti bodov budú uplatnené triediace kritériá v nasledovnom poradí: 
1. zdravotný stav žiaka (prednosť ZPS – vyjadrenie lekára) 
2. známky z profilových predmetov (SJL, MAT) 
3. výsledky v Testovaní 9 – 2020 
4. v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia 
 
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódmi na internetovej stránke školy 
http://oatabb.edupage.org/ a na vývesnej tabuli v priestoroch školy. 
 
Uchádzač o štúdium dostane pridelený kód spolu s pozvánkou na PS, resp. s rozhodnutím 
o prijatí bez PS. 
 
Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 boli prerokované na 
zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 9. marca. 2020 a Rady školy pri Obchodnej 
akadémii, Tajovského 25 v Banskej Bystrici dňa 10. marca 2020. 

 
 
 
Banská Bystrica 10. marca 2020        Mgr. Lívia Žuffová 
             riaditeľka školy 

http://www.oatabb.sk/

