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Požiadavky prijímacej skúšky 
Prijímacia skúška sa skladá z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, ktoré sú potrebné na zvládnutie 4-

ročného študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Súčasťou prijímacieho konania je overenie 

jazykových, hudobných, výtvarných a pohybových schopností uchádzača. 

 

Overenie jazykových schopností 
Forma:  Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie študijného odboru v predmete 

slovenský jazyk a literatúra. 

Rozsah:  Rozsah je stanovený vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole. 

Obsah:  Overenie jazykových schopností pozostáva z dvoch častí. 

                    Prvá časť je zameraná na overenie schopnosti správne chápať a interpretovať umelecký text pre deti a mládež (poézia, 

próza). Uchádzač zarecituje spamäti doma pripravený krátky ucelený text z literatúry pre deti alebo mládež v rozsahu 

2 – 3 min. Pri recitácii sa požaduje komunikatívna zručnosť, pohotovosť vo vyjadrovaní, správna spisovná výslovnosť, 

artikulácia, kultúra reči a jazykový prejav bez rečových chýb.  

                   V druhej časti sa overujú komunikačné a jazykové schopnosti a zručnosti uchádzača. 

 

Overenie hudobných schopností 
Forma:      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie študijného odboru v predmete 

hudobná výchova. Skúška má formu individuálnej praktickej činnosti. 

Rozsah:       Rozsah je stanovený vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.  

Obsah:        Overenie hudobných schopností pozostáva z týchto častí: 

1) overenie hlasových schopnosti (reprodukcia piesne, ktorú uchádzačovi vyberie skúšobná  komisia zo zoznamu 10 piesní, 

ktoré si uchádzač pripraví doma. Ich zoznam predloží skúšobnej komisii na začiatku skúšky) 

2) overenie hudobného sluchu (hlasová interpretácia hraných tónov, zistenie hlasového rozsahu uchádzača) 

3) overenie hudobnej predstavivosti a pamäti (reprodukcia krátkych melodicko-rytmických úryvkov v rozsahu 3 – 4 taktov) 

4) overenie rytmického cítenia (reprodukcia krátkych rytmických úsekov tlieskaním).      

 

Overenie výtvarných schopností 
Forma:    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie študijného odboru v predmete 

výtvarná výchova. Skúška má formu individuálnej praktickej činnosti. 

Rozsah:   Rozsah je stanovený vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole. 

Obsah:     Ilustrácia literárneho textu spracovaná technikou maľby.                  

 Vymedzený čas 60 minút. 

Poznámka:  Uchádzači si prinesú so sebou výkres A3, temperové farby, paletu, ploché štetce rôznych hrúbok, nádobu na vodu, 

handričku. 

 

Overenie pohybových schopností 
Forma: Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie študijného odboru v predmete 

telesná výchova. Skúška má formu individuálnej praktickej činnosti. 

Rozsah:   Rozsah je stanovený vzdelávacími štandardami ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole. 

Obsah:    Overenie pohybových schopností sa uskutoční v nasledovných oblastiach: 

1) pohybová výkonnosť a telesná zdatnosť (člnkový beh 4 x 10 metrov na čas) 

2) pohybové a športové zručnosti športové hry (ukážka herných činností jednotlivca jednej športovej hry – volejbal alebo 

basketbal) 

3) pohybové vyjadrenie rytmických motívov (pohybová zostava so sprievodom hudby v rozsahu 16 – 32 taktov v 2/4, 3/4 

alebo 4/4 rytme (tanečné kroky, pohyby paží, obraty, skoky, váha predklonmo, stoj na lopatkách, kotúľ vpred a premet 

bokom). 

Poznámka: Uchádzači si prinesú so sebou gymnastické cvičky alebo tenisky a športový odev. Na pohybovú zostavu si prineste so 

sebou aj hudobnú nahrávku na prenosnom médiu. 

 

 

 

 


