Dodatok ku kritériám prijatia pre školský rok 2022/2023
EDUID našej školy je 100004073
FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY, ČASOVÝ ROZSAH, OBSAH

Talentové skúšky: študijný odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium


Predmet skúšky – anglický jazyk.

Časový rozsah skúšky 60 minút.

Počet, forma a hodnotenie testových úloh z anglického jazyka: 50 uzavretých úloh s výberom jednej
odpovede z 2 možností, 5 úloh na priradenie informácie z nahrávky, 5 úloh na doplnenie informácie
z nahrávky, za každú správnu odpoveď získa žiak 1 bod, celkový počet bodov z písomného testu
z anglického jazyka je 60 bodov.

Testované oblasti a hodnotenie:
- gramatický test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením.

Prijímacie skúšky - študijné odbory, ktoré si nevyžadujú overenie talentu:


Predmety skúšky – matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Časových rozsah skúšky – 60 minút v každom predmete.

Počet, forma a zameranie testových úloh z matematiky: 5 otvorených úloh s krátkou číselnou
odpoveďou, 5 uzavretých úloh s výberom jednej odpovede zo 4 možností, za správnu odpoveď je možné
získať 3 body, za 10 úloh spolu 30 bodov.
Testované oblasti učiva sú:
- Čísla, premenné a počtové výkony s číslami.
- Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy.
- Geometria a meranie.
- Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.

Počet, forma a zameranie testových úloh zo slovenského jazyka a literatúry: 30 uzavretých úloh
s výberom jednej odpovede zo štyroch možností, za správnu odpoveď je možné získať 1 bod, za 30 úloh
spolu 30 bodov.
Zameranie úloh:
- Čítanie s porozumením, jazyková komunikácia – praktické využívanie jazykových prostriedkov.
- Literárna komunikácia – interpretácia slovenských literárnych textov, čitateľské zručnosti.

Učebné odbory - uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky, ak vyhovejú podmienkam prijatia na
základe kritérií prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pre uchádzačov so zdravotným znevýhodnením bude upravená podľa
druhu znevýhodnenia tak, aby mal uchádzač možnosť v prijímacom konaní preukázať svoje schopnosti
a spôsobilosti. Pri úprave podmienok prijímacej skúšky bude škola vychádzať z lekárskej správy, ktorá bude
prílohou prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.
Dôležité termíny:
1. pozvánky na prijímacie skúšky budú zaslané najneskôr 5 dní pred termínom ich konania,
2. rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí bez prijímacích skúšok bude zaslané najneskôr 7 dní
pre termínom konania,
3. rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania, jeho zaslanie zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi sa uskutoční
najneskôr do 18. 05. 2022,
4. zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude dňa 18.05.2022,
5. doručenie písomného potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do
23. 05. 2022 (do 23.59 hod).

