OBCHODNÁ AKADÉMIA IMRICHA KARVAŠA BRATISLAVA
Hrobákova 11, 851 02 Bratislava

Kritériá prijímacieho konania
na 5-ročné bilingválne štúdium pre žiakov
8. a 9. ročníka ZŠ
pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava na Hrobákovej č. 11 podľa § 65 ods.
1,2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 30. apríla 2020 ruší už zverejnené Kritériá
prerokované v pedagogickej rade dňa 21. januára 2020 a v súlade s Rozhodnutím ministra
školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 29. apríla 2020 stanovujú tieto kritériá na prijatie žiakov
do 1. ročníka päťročného štúdia v Školskom vzdelávacom programe
Bilingválna obchodná akadémia,
študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v nemeckom jazyku
pre školský rok 2020/2021 nasledovne:
1. V školskom roku 2020/2021 sa otvárajú štyri triedy 1. ročníka denného päťročného
bilingválneho štúdia. Celkový počet žiakov, ktorých možno prijať je 124, z toho v prvom
stupni výkonu štátnej správy 122 žiakov.
2. Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu
o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo
na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
3. Všetci prihlásení žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí majú riadne zaregistrovanú prihlášku na
tunajšej škole nebudú vykonávať prijímací test, ale budú prijímaní na základe
prospechu zo základnej školy.
4. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z
koncoročnej klasifikácie za 8. ročník /7. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník /8.
ročník1 základnej školy nasledovne:
4.1. Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.
o
o
o

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova
a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

4.2. Profilové predmety školy:

1

podľa toho, či je uchádzač o štúdium žiakom 9. alebo 8. ročníka

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.
Jedná sa o profilové predmety:
Anglický jazyk
Nemecký jazyk/príp. iný cudzí jazyk
4.3. Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:
.
Jedná sa o doplnkové predmety:
Dejepis
Geografia
4.4. PROSPECH
Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný
zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský
rok.
4.5. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu budú pridelené body, a to 10 bodov za každé umiestnenie v
Predmetovej olympiáde.
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.

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ 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 má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho
zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 4.5 Ďalšie kritéria,
c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.
5. Podľa § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľka školy zverejní zoznamy žiakov podľa výsledkov
prijímacieho konania najneskôr v pondelok 29. mája 2020, o čom budú zákonní
zástupcovia informovaní (bude im vydané Rozhodnutie ) cez informačný systém školy
(EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu
a tiež na internetovej stránke školy www.oaikba.sk.
6. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnených zoznamoch len číselné kódy uchádzačov a informácia
o prijatí /neprijatí.
7. Zákonní zástupcovia sa rozhodnú najneskôr do 4. júna 2020, či svoju dcéru/syna na štúdium
zapíšu a vykonajú Zápis prijatého uchádzača na štúdium, a to tak, že zákonný zástupca

4.

5.

6.
7.

maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí škole Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium
alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (bude posielané všetkým uchádzačom spolu
s Rozhodnutím, tiež je zverejnené na https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-aorganizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/).
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej
škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného
tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum
doručenia strednej škole.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezapíše v určenom termíne do 4.6.2020,
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, je podľa § 68 ods. 3 školského zákona
neplatné. V takom prípade sa uvoľnené miesto ponúkne v poradí ďalšiemu uchádzačovi, ktorý
sa v stanovenom počte možných prijatých neumiestnil - nebol prijatý pre nedostatok miesta.
Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka je získanie primárneho vzdelania
alebo
získanie nižšieho stredného vzdelania.
Kritériá pre prijímacie konanie boli prerokované v pedagogickej rade 30. apríla 2020 per
rollam.

Bratislava 30. apríla 2020

Ing. Jana Šebestová, v.r.
riaditeľka

