
Spojená škola, Lieskovská cesta 1, 960 01 Zvolen
organizačná zložka - Obchodná akadémia

Kritériá
prijímacieho konania pre školský rok 20011/2012

Kód školy: 563 408

Riaditeľka Spojenej školy – organizačnej zložky Obchodná akadémia vo Zvolene, 
ako príslušný orgán podľa § 5, ods. 4, zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po 
prerokovaní v pedagogickej rade dňa  4. marca 2011 určuje nasledovné podmienky 
prijímacieho konania:

- plánovaný počet prijatých žiakov:
   odbor 631 7600   obchodná akadémia                              1 trieda 30 žiakov
   odbor 632 4600  manažment regionálneho cestovného ruchu   1 trieda 30 žiakov

- prijímanie žiakov na štúdium bude podľa dosiahnutých  počtov  bodov za: 
výsledky Testovania 9, výsledky štúdia, úspechy v súťažiach
- prijímacia komisia menovaná riaditeľkou školy zostaví poradie úspešnosti všetkých 
prihlásených  uchádzačov
- uchádzači zo ZPS môžu byť prednostne prijatí pred uchádzačmi, ktorí rovnako 
vyhoveli  podmienkam prijímacieho konania, ak to neprekáža zvolenému študijnému 
odboru
- v prípade rovnosti bodov rozhoduje prijímacia komisia
- s rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu
- v prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví na zápis ani neoznámi dôvod bude 
rozhodnutie o prijatí   zrušené a poradie bude posunuté ďalším záujemcom podľa 
bodového poradia
- maximálny počet získaných bodov: 120

Komisia sa bude riadiť podľa nasledujúceho bodového systému:
1. Výsledky Testovania 9:  maximálny počet bodov 40 -  (SJL/20b, MAT /20b):
    
   100%-90%  = 20b 69,9%-60%=14b
   89,9%-80% = 18b 59,9%-50%=12b
   79,9%-70% = 16b   49,9%-40%=10b



2. Študijné výsledky dosiahnuté počas štúdia na ZŠ (bez výchovných predmetov), 
na vysvedčení 2. polroku 8. ročníka  a 1. polroku 9. ročníka (maximálny počet 
bodov 40),

   pri zníženej   známke zo správania sa odpočíta  20 bodov:

     Priemer                               Body
    1,00 -1,40                              60 b
    1,41 -1,50                              50 b
    1,51-1,60                               40 b
    1,61-1,70                               30 b
    1,71-1,80                               20 b
    1,81-1,90                               15 b
    1,91- 2,00                              10 b
    2,01- 2,10       5 b

    
3. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach:

K priznaniu uvedených bodov je nutné pripojiť k prihláške riaditeľom ZŠ overenú 
kópiu diplomu  resp. potvrdenie riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení

    Celoslovenské kolo  1. – 5. miesto               20 b 
    Krajské kolo             1. – 3. miesto               10 b 
    Okresné kolo            1. – 3. miesto                 5 b 

 

Zvolen 07. 03. 2011 Ing. Anna Škovierová
     riaditeľka školy

    


