Súkromná stredná odborná škola
Dudova 4, 851 02 Bratislava
www.soa-amos.sk, sekretariat@soa-amos.sk

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka denného štúdia
pre školský rok 2017/2018

Študijný odbor:
6317 M 00 obchodná akadémia
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu
Počet tried:. 1 trieda (30 žiakov)
Termín konania prijímacích skúšok:
1. kolo prijímacích skúšok 9. mája 2017 a 11. mája 2017
2. kolo prijímacích skúšok 20. júna 2017
Kritériá prijatia:
Podľa ustanovenia § 65 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 a po
prerokovaní v pedagogickej rade školy, ustanovujem tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov
o štúdium v študijnom odbore 6317 M 00 obchodná akadémia, 6324 M 00 manažment
regionálneho cestovného ruchu v školskom roku 2017/2018 nasledovne:
1.Bez prijímacích skúšok, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
2. S vykonaním prijímacích skúšok nasledovne:
a/ dosiahnuté body „p“ zo slovenského jazyka a matematiky na prijímacích skúškach (max.
100), 50 bodov slovenský jazyk a 50 bodov matematika (6317 M 00 obchodná akadémia,
6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu);
b/ priemer známok (max. 100) Súčet bodov „z“ zo ZŠ získaných za priemerný prospech na
konci 8. roč. ZŠ 9. roč. – 1. polrok z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (x),
dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a chémia;
(x) – ak má na prihláške uvedené 2 cudzie jazyky, započítava sa lepšia známka
Priemer známok:
•
•

1,00 – 100 bodov
1,01 do 1,25 – 90 bodov
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•
•
•
•
•
•
•
•

1,26 do 1,50 – 80 bodov
1,51 do 1,75 – 70 bodov
1,76 do 2,00 - 60 bodov
2,01 do 2,25 – 50 bodov
2,26 do 2,50 – 40 bodov
2,51 do 2,75 – 30 bodov
2,76 do 3,00 – 20 bodov
3,01 a viac - 0 bodov

c/ výsledky Monitor 9 (max. 100) podľa percentuálnej úspešnosti z výsledkov testovania
z matematiky a zo slovenského jazyka maximálne 50 bodov zo SJL a 50 bodov z matematiky.
V prípade, že na prihláške zo ZŠ uchádzač nemá školou uvedené výsledky z Monitoru 9,
pridelia sa mu body „m“ podľa kľúča známok zvlášť z vyučovacieho jazyka a matematiky za
1. polrok v šk. roku 2016/2017.
výborný

–

50 bodov

chválitebný

–

40 bodov

dobrý

–

30 bodov

dostatočný

–

0 bodov

Celkový počet dosiahnutých bodov = p + z + m = 300 bodov
Výsledky prijímacích skúšok:
Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok bude zverejnený na vývesnej tabuli
školy a na www.soa-amos.sk do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej
skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred udeleným číselným kódom
zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či
uchádzač vykonal skúšku úspešne alebo neúspešne.
Zápis na štúdium:
Zmluvu o štúdiu podpisujú rodičia v týždni nasledujúcom po prijímacích skúškach. Pri
podpise zmluvy sa vykoná aj zápis žiakov.
Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka boli prerokované na pedagogickej rade dňa
30. januára 2017 a schválené riaditeľom školy.
Ing. Katarína Bederková
riaditeľka školy

