Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová
pre školský rok 2022/2023
Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová určuje kritériá prijímacieho konania pre školský
rok 2022/2023 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
61/2015 Z. z.“) určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na
jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023.
Informácie pre uchádzačov do študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne
štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:
Termín odovzdania prihlášky:
do 20. 03. 2022
Počet prijímaných žiakov:
18
Povinný údaj na prihláške:
ku kódu študijného odboru dopísať slovensko-anglické
Termín prijímacích skúšok:
1. termín 4. máj 2022, 2. termín 11. máj 2022
Forma skúšky:
písomná skúška z anglického jazyka
Obsah a rozsah skúšok:
učivo základnej školy do prvého polroka 8. ročníka
Podmienky prijatia žiaka:
 Zdravotná spôsobilosť pre daný odbor:
Ak sa na štúdium hlási uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý bol na ZŠ vzdelávaný
formou individuálnej integrácie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, (ďalej iba
„integrovaný žiak“), jeho zákonný zástupca priloží k prihláške žiadosť o integráciu v podmienkach SŠ.
Dokumentáciu žiaka o integrácii na ZŠ doručí následne po prijatí žiaka na SŠ.
Zákonný zástupca nesmie zamlčať dôležité informácie o zdravotnom stave, ktorý ovplyvňuje
vzdelávanie žiaka v súlade s jeho schopnosťami a možnosťami.
 Splnenie kritérií prijímacieho konania do prvého ročníka štúdia a absolvovanie prijímacej
skúšky, na základe ktorých prijímacia komisia SOŠ v Handlovej posudzuje vedomostný potenciál
žiaka.
 Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
 V prípade cudzinca (školský zákon § 146) sa bude postupovať za tých istých podmienok ako
u občanov SR. Podľa platnej legislatívy na stredných školách v SR môžu študovať cudzinci, ak
preukážu potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka a z ďalších predmetov určených riaditeľom
školy. Riaditeľ školy môže vo výnimočnom prípade povoliť dochádzku do školy najviac na jeden rok
aj cudzincovi, ktorý nepreukázal potrebné vedomosti z vyučovacieho jazyka.
Žiaci budú v zozname prijatých uchádzačov zoradení podľa súčtu dosiahnutých bodov zo
študijného priemeru zo ZŠ a výsledkov prijímacích skúšok. Na štúdium bude prijatých toľko
uchádzačov, koľko umožňuje plán výkonov.

V prípade rovnosti bodov u žiakov budú uprednostnení žiaci v tejto postupnosti:

a)
b)
c)
d)

žiaci so zníženou pracovnou schopnosťou, (doklad musí byť priložený k prihláške)
žiaci s lepším prospechom zo ZŠ
žiaci, ktorí nemali zníženú známku zo správania
v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia

Bodovanie pri prijímacích skúškach:
Žiak má možnosť získať 120 bodov, z toho:
1.
maximálne 60 bodov za študijný priemer zo ZŠ, do ktorého sa započítajú známky
z predmetov slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, geografia, a biológia na
koncoročnom vysvedčení 8.ročníka a polročnom vysvedčení 9. ročníka základnej školy nasledovne:
Študijný priemer
1,00
1,01 – 1,25
1,26 – 1,50
1,51 – 1,75
1,76 – 2,00
2,01 – 2,25
2,26 – 2,50
2,51 a viac

Počet bodov
60
50
40
30
20
10
5
0

Poznámka:
Uchádzačovi, ktorý má na prihláške na štúdium na strednej škole za daný predmet v školských rokoch
2019/2020 a 2020/2021 slovné hodnotenie alebo hodnotenie absolvoval, bude toto hodnotenie
nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka,
v ktorom bol žiak hodnotený známkou.
2. maximálne 60 bodov za písomný test z anglického jazyka, (za úspešné vykonanie skúšky sa
považuje dosiahnutie minimálne 20 bodov)
3.
z celkového počtu bodov budú za znížené známky zo správania odpočítané body takto:
za 2. stupeň zo správania 5 bodov, za 3. stupeň zo správania 10 bodov, za 4. stupeň zo správania 15
bodov.
Body navyše môže uchádzač získať za úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach na
okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole v 7., 8. a 9. ročníku, ak súvisia so štúdiom, o ktoré sa
uchádza. V prípade, že bol úspešný vo viacerých olympiádach alebo súťažiach, dostane body iba za
jedno najlepšie umiestnenie.
Úroveň predmetovej olympiády alebo súťaže

1.miesto

2.miesto

3.miesto

Okresné kolo
Krajské, regionálne kolo
Celoštátne kolo

10
20
40

8
18
30

6
15
25

ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne a
zákonný zástupca o tom predloží vopred zdôvodnenie riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej
skúšky do 8.00 hodiny, umožní riaditeľ školy konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne. V takomto prípade
riaditeľ školy rezervuje uchádzačovi miesto v počte žiakov prijímaných do daného odboru. V súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov bude uchádzačom o štúdium v prvom ročníku v študijných odboroch
pridelený číselný kód (v pozvánke na prijímacie skúšky), pod ktorým sa nájdu vo výsledkovej listine.
Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája
2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v
lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľa SOŠ Handlová,
Lipová 8. O odvolaní rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor školstva a kultúry v Trenčíne.
V prípade nedostatočného počtu prihlásených žiakov škola vyhlási 2. kolo prijímacích skúšok. Zákonní
zástupcovia prijatých žiakov budú o tomto včas informovaní.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené na Rade školy dňa 31. 01. 2022 a na pedagogickej
rade dňa 26. 01. 2022
Handlová, 01. 02. 2022

Mgr. Jozef Barborka
riaditeľ školy

