
 
Obchodná akadémia sv . Tomáša Akvinského,  

Vysokoškolákov 13,  010 08  Žil ina  
 
 
 

PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

  

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

V zmysle citovaných ustanovení po prerokovaní v pedagogickej rade je schválené prijímacie 
konanie takto: 

Študijný odbor: 6317 M 00 – obchodná akadémia 
 

Počet tried a žiakov: 1 trieda – 22 žiakov 
z toho maximálne 8 žiakov v systéme duálneho vzdelávania 
 

Študijný odbor: 6329 M 01 – obchodné a informačné služby - medzinárodné  
                                                     obchodné vzťahy 
 

Počet tried a žiakov: 1 trieda – 18 žiakov 
 
Termíny prijímacieho konania: od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 
 
 
 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

  

Za prospech v základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok  

z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 

5 – nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety 
 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 
 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

 alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova  

a  vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.  

1.2. Profilové predmety 
 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 



Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline určuje profilový predmet, ktorý 

zohľadňuje zameranie školy: 

 anglický jazyk 

 

1.3. Doplnkové predmety 
 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 
nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline určuje nasledovné doplnkové 
predmety,  ktoré zohľadňujú zameranie školy: 
 

 prvý doplnkový predmet:     občianska náuka 

 druhý doplnkový predmet:   geografia 

 

2. PROSPECH 
 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 
celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie 
dosiahol. 

 
3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 
 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil 
na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku 
v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, 
GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za umiestnenie v každej z vyššie 
spomenutých súťaží budú pridelené body nasledovne: 

 

1. miesto – 5 bodov 
2. miesto – 4 body 
3. miesto – 3 body 
4. miesto – 2 body 
5. miesto – 1 bod 
 

3.2. Umelecký výkon 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 
prvých troch priečkach v okresnom alebo krajskom kole nasledovne: 
 

1. miesto – 5 bodov 
2. miesto – 4 body 
3. miesto – 3 body 

 
 

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového 
hodnotenia.  Za celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka na prvých troch 
priečkach v súťažiach zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, 
CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiády a Pytagoriády, v súťažiach v umeleckom 



výkone a iných súťaží súvisiacich s profiláciou našej školy bude pridelených 20 bodov 
za každé umiestnenie samostatne do celkového hodnotenia. 

4.  V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ: 
 

Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 
prijatý uchádzač, ktorý: 

a) má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 
             zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3.  Ďalšie kritériá,  
c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

5.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Spôsob podávania prihlášok 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie 
žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

a) Zákonný zástupca žiaka sa prihlási do informačného systému základnej školy (napr. 
EduPage) a vyberie si študijný odbor na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského 
v Žiline. Prihlášky, ktoré zákonný zástupca podal cez informačný systém školy, sa po 
potvrdení základnou školou automaticky odošlú na strednú školu aj s potrebnými 
údajmi o prospechu.  
 

b) Ak zákonný zástupca žiaka nepodá prihlášku cez informačný systém základnej školy, 
vyplní prihlášku písomne a odovzdá riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020, 
ktorý ich do 18. mája 2020 odošle na Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského 
v Žiline („ďalej OATA“) elektronicky ako naskenované tlačivo prostredníctvom 
 e-mailu alebo poštou. 
 

c) Diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon 
podľa bodu 3. musia byť súčasťou prihlášky v elektronickom alebo tlačenom 
formáte. 

5.2. Riaditeľ OATA do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe 
výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle 
www.oata.sk. 

5.3.  Riaditeľ OATA najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí  
cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného 
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou. 

5.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí 
OATA potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení 
žiaka na štúdium (viď prílohu č. 1) cez informačný systém ZŠ, odoslaním 
naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu OATA. 
Rozhodujúci je dátum doručenia.  

5.5. Riaditeľ OATA do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných 

miest  na webovom sídle školy www.oata.sk. 



5.6. Riaditeľ OATA do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí      

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu. 

5.7. Zákonný zástupca uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie 

pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). 

5.8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, resp. jeho zákonný zástupca predloží 

škole vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený študijný odbor 

najneskôr do 31. augusta 2020. 

Podmienkou pre prijatie na štúdium je súhlas zákonných zástupcov uchádzačov s katolíckou 
výchovou a rešpektovanie tejto výchovnej línie zo strany žiaka. 

Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo a e-mail na zákonného 
zástupcu žiaka. 

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 5. mája 2020. 

 

V Žiline, dňa 6. mája 2020 

Mgr. Juraj Gregor 
                  riaditeľ školy 

 


