
Kritériá prijímacieho konania  
na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru  

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 5-ročné 
(slovensko–anglické) na školský rok 2021/2022 

 
 
1. Informácie pre uchádzačov 

• počet prijímaných žiakov: 18 
• prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ 
• všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok anglického jazyka, a            

výsledkov zo ZŠ 
• termín prijímacích skúšok: 1. termín: 5. mája 2021 (streda) od 8.00 – 9.00 hod. 

                                            2. termín: 12. mája 2021 (streda) od 8.00 – 9.00 hod. 
• žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať prijímaciu skúšku upravenú na základe           

odporúčania PPP  
2. Podmienky prijatia 
Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa podmienky: 

• úspešne vykonal prijímaciu skúšku 
• získal nižšie stredné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 3 písm. b) 

 
Žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia: 

● študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský       
jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia)         
dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka (druhý polrok 7.             
ročníka a prvý polrok  8. roč.) – maximálny počet bodov 60 

 
● prijímacích skúšok:  ANJ –    max 40 bodov 

  
Maximálny počet bodov spolu:            100 bodov 
 

  
Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na krajskej a vyšších úrovniach olympiády              
a súťaží:  

● z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika získajú bodový bonus 5           
bodov za každý predmet a úspech, maximálne 15 bodov 

● za ostatné prírodovedné predmety (zemepis, prírodopis, dejepis, fyzika, chémia)         
získavajú bodový bonus 3  body za každý predmet a úspech, maximálne 15 bodov 

● za športové a umelecké výkony sa vzhľadom na profiláciu školy bonusové body           
neprideľujú 

(K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu s umiestnením, žiadame neprikladať          
diplomy za účasť) 

 
Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je: 

• dosiahnutie min. 10 bodov z anglického jazyka 



Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, budú zoradení postupne podľa           
získaných bodov za prospech zo ZŠ a za výsledky z prijímacích skúšok.  
 

• v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:  
• zmenená pracovná schopnosť, 
• žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom, štátnom kole             

súťaže v cudzom jazyku, 
• žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok, 
• žiaci s lepším prospechom z anglického jazyka za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník)            

ZŠ, 
• žiaci s lepším prospechom zo SJL za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ, 
• žiaci s lepším prospechom z MAT za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ, 
• žiak, ktorý nemal na ZŠ zníženú známku zo správania, 
• v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia 

 
  

Obsah prijímacích skúšok    - maximálny počet bodov 40  

Cudzí jazyk - anglický (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium)              
– prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické            
úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy a úlohy             
zamerané na čítanie s porozumením.   

Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami predmetovou komisiou          
cudzieho jazyka  

 
  


