
Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021  

 pre školský rok 2020/21 prijímame v študijnom odbore 6317 
M 00 obchodná akadémia 60 žiakov 

 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO 
KONANIA 

 

 prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 
2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 
2020; 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; 

 riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského 
zákona (ako napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried 
prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na 
štúdium) do 7. mája 2020. 

 prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných 
vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných 
odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO 
1.ROČNÍKA 

 Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii 
prijímacích skúšok na stredné školy dňa 29. apríla 2020: 

 Rozhodnutie ministra školstva 

 Prijímanie na stredné školy  
 Kritéria infografikon 

 Záväzné potvrdenie o nastúpení_nenastúpení na štúdium 

 Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020 
Obchodná akadémia Michalovce zverejnené do 7. mája 2020 

 

Výsledky prijímacieho konania 

              Informácie pre rodičov: 

 Zápis prijatých uchádzačov bude v určených dňoch  od 7.30 do 16.30 
na sekretariáte školy.  Ak sa prijatý uchádzač v danom termíne 
nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v strednej škole, je 

https://www.gphmi.sk/wp-content/uploads/2020/04/Rozhodnutie-ministra-%C5%A1kolstva.pdf
https://www.gphmi.sk/wp-content/uploads/2020/04/Prij%C3%ADmanie-na-stredn%C3%A9-%C5%A1koly.pdf
https://www.gphmi.sk/wp-content/uploads/2020/04/KRIT%C3%89RI%C3%81-PRIJ%C3%8DMACIEHO-KONANIA-NA-7902-J.pdf
https://www.gphmi.sk/wp-content/uploads/2020/04/Z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9-potvrdenie-o-nast%C3%BApen%C3%AD_nenast%C3%BApen%C3%AD-na-%C5%A1t%C3%BAdium.pdf


neplatné. Prosíme zákonných zástupcov uchádzača, aby neodkladne 
informovali našu školu o jeho zápise na štúdium na inej strednej škole. 

 Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy rozhodnutie o 
prijatí nasledujúcemu úspešnému uchádzačovi podľa poradia za 
predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej 
lehote (maximálne 5 dní od doručenia rozhodnutia) odvolanie voči 
rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o 
štúdium. 

 Vzor odvolania je k dispozícii na sekretariáte školy.  
 V prípade ďalších otázok nás kontaktujte tel. 056/6425593  alebo 

mailom sekretariat@oami.sk,  osobne cez sekretariát školy. 
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