
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice 
________________________________________________________________________________ 

 

JEDNOTNÉ  KRITÉRIÁ  
pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2021/2022 na úspešné 

vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022 

v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 

 

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach podľa § 65 ods. 

2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy dňa 08. 02. 2021 určuje tieto kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky 

prijatia na štúdium: 

 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov: Maximálny počet bodov za výsledný prospech zo 

základnej školy je 50 bodov. Bodová hodnota sa určí na základe aritmetického priemeru 

všetkých známok uvedených na prihláške na štúdium za 7. roč. (koncoročný prospech) 

a 8. roč. (prospech na konci prvého polroku) základnej školy, s výnimkou výchov, 

nasledovne: 

Priemerný prospech     Body     

1,00 – 1,00 50   

1,01 – 1,49 35    

1,50 – 1,99 25    

2,00 – 2,49 15    

2,50 – 3,00 5    

  

V prípade, že žiak bol v niektorých predmetoch hodnotený slovne bude toto slovné  

hodnotenie prevedené na hodnotenie známkou nasledovne: 

 Žiak dosiahol veľmi dobré výsledky = známka 1 

 Žiak dosiahol dobré výsledky = známka 2 

 Žiak dosiahol uspokojivé výsledky = známka 3 

 Žiak dosiahol neuspokojivé výsledky = známka 4 

Ak bol žiak v niektorom predmete hodnotený iným slovným hodnotením alebo dosiahol  

hodnotenie absolvoval, bude toto hodnotenie nahradené známkou z predmetu  z  

najbližšieho  klasifikačného obdobia, uvedeného na prihláške. Preto je nutné použiť  

tlačivo prihlášky č. 062, platného od 15.02.2021, kde sú uvedené aj polročné známky.

  

2. Ďalšie kritériá  

Predmetová olympiáda – do celkového súčtu bodov sa započíta 0 – 20 bodov za diplomy 

z predmetovej olympiády, a to 5 bodov ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste v 

okresnom kole v olympiáde zo SJL, DEJ, BIO a 10 bodov ak sa uchádzač umiestnil na 1. 

až 3. mieste v krajskom kole v olympiáde zo SJL, DEJ, BIO (Uznávajú sa maximálne dva 

diplomy, pričom sa berú do úvahy vždy diplomy patriace do vyššej kategórie).  

Športová súťaž alebo športový výkon -  do celkového súčtu bodov sa započíta  

0 – 20 bodov za diplomy, a to 5 bodov ak sa uchádzač umiestnil v okresnom kole 

športovej, prípadne hasičskej súťaže na 1. – 3. mieste, 10 bodov ak sa umiestnil v krajskom 

kole na 1. – 3. mieste  športovej, prípadne hasičskej súťaže . (Uznávajú sa maximálne dva 

diplomy, pričom sa berú do úvahy vždy diplomy patriace do vyššej kategórie).  



Umelecký výkon – do celkového súčtu bodov sa započíta 0 - 50 bodov, a to 5 bodov za 

diplom ak sa uchádzač umiestnil v okresnom kole na 1. – 3. mieste, 10 bodov za diplom 

ak sa uchádzač umiestnil na 1. – 3. mieste v krajskom kole v súťažiach v oblasti výtvarnej 

výchovy, hudobnej výchovy, tanca, recitácie, 30 bodov za vysvedčenie ak uchádzač zašle 

fotokópiu koncoročného vysvedčenia zo ZUŠ zo školského roka 2018/2019 alebo 

2019/2020, a to z akéhokoľvek odboru (Uznávajú sa maximálne dva diplomy a jedno 

vysvedčenie, pričom sa berú do úvahy vždy diplomy patriace do vyššej kategórie). 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia – do celkového počtu bodov sa započíta  0 

– 40 bodov za diplom, a to 15 bodov za umiestnenie na 1. až 3. mieste v celonárodnej 

súťaži, ktorá súvisí s obsahom školského vzdelávacieho programu školy a 20 bodov za 

umiestnenie na 1. až 3. mieste v medzinárodnej súťaži, ktorá súvisí s obsahom školského 

vzdelávacieho programu školy, 10 bodov za účasť na celonárodnej súťaži alebo 

medzinárodnej súťaži, ktorá súvisí s obsahom školského vzdelávacieho programu školy. 

3. Aktivita v súlade so Školským vzdelávacím programom – do celkového súčtu bodov 

sa započíta 0 - 100 bodov za zaslanie videonahrávky - interpretácie umeleckého textu 

pre deti a mládež (poézia, próza) v rozsahu 2 – 3 minúty, s prihliadnutím na správnu 

výslovnosť, artikuláciu, melódiu hlasu, pauzu, využitie mimiky a správny jazykový 

prejav bez rečových chýb. Zaslanie nahrávky je povinné. V prípade videonahrávky 

treba na začiatku nahrávky nasnímať občiansky preukaz alebo iný hodnoverný doklad 

(strana s fotkou), aby bola možná identifikácia uchádzača. V prípade, že doklad nebude 

čitateľný, body za videonahrávku sa nezapočítajú. Videonahrávku je potrebné zaslať do 

26. 04. 2021 do 12:00 hod na mailovú adresu: sospturciansketeplice@gmail.com 

 

4. Celkový výsledok prijímacej skúšky je vyjadrený bodovou hodnotou, ktorá je súčtom 

bodového hodnotenia podľa bodu 1, dosiahnutého výsledného prospechu zo základnej 

školy podľa bodu 2 počtu získaných bodov za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a súťažiach a podľa bodu 3 aktivita v súlade so školským vzdelávacím 

programom. Na základe súčtu všetkých dosiahnutých výsledkov  sa zostaví konečné 

poradie uchádzačov. Maximálny počet bodov za prospech je 50 bodov. Maximálny počet 

za ďalšie kritériá je 130 bodov. Maximálny počet bodov za aktivitu v súlade so školským 

vzdelávacím programom je 100 bodov. Maximálny počet bodov spolu je 280 bodov. 

 

V prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov rozhoduje o prijatí: 

a) uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude prednostne prijatý na štúdium      

       pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhoveli prijímacím podmienkam. 

b) vyššia bodová hodnota z aktivity v súlade so školským vzdelávacím programom (bod  

        č. 3), 

c) vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za ďalšie kritériá (bod č. 2), 

d) vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za výsledný prospech zo základnej školy (bod  

       č. 1). 

 

Do študijného odboru sa prijímajú uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Zdravotnú 

spôsobilosť uchádzača potvrdzuje na tlačive prihlášky na štúdium všeobecný lekár, v 

odôvodnenom prípade odborný lekár. Uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči, 

poruchy správania a učenia,  je oslobodený od telesnej výchovy, trpí poruchami farbocitu, má 

vážne sluchové a zrakové postihnutie, nemôže byť prijatý na štúdium v študijnom odbore 7649  

M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  

  

 V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzača doloží jeho zákonný zástupca 

k prihláške na štúdium lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium. 

  

V školskom roku 2021/2022 Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych 

Tepliciach v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  

mailto:sospturciansketeplice@gmail.com


prijíma na štúdium v školskom roku 2021/2022 spolu 90 uchádzačov podľa celkových 

dosiahnutých výsledkov v prijímacom konaní. 

 

Termíny uskutočnenia prijímacej skúšky: 

1. termín: 5. – 7. mája 2021 

       2. termín: 12. - 14. mája 2021 

 

Termín na doručenie prihlášky základnou školou na vzdelávanie v strednej škole je do 

16. 04. 2021. Na základe rozhodnutia MŠ VVaŠ je možné podať prihlášku viacerými spôsobmi. 

Naša škola uprednostňuje podanie prihlášky v tlačenej forme s priloženými fotokópiami 

diplomov a vysvedčení zo ZUŠ. 

 

 

 

 

 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na 

informačnej tabuli v priestoroch školy a na webovej stránke školy (www.sosptr.sk) do         

20. 05. 2021. 

2. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľstvo školy najneskôr do 

20. 05. 2021. 

3. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o 

nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. 05. 2021. Potvrdenie sa 

doručuje cez informačný systém ZŠ (edupage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky 

strednej školy. Rozhodujúci je dátum DORUČENIA strednej škole. Vzor potvrdenia 

je zverejnený na stránke školy. 

4. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 

5. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 509/116, 

039 01 Turčianske Teplice. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor 

školstva a športu v Žiline. 

 

Kritériá pre prijatie sú zverejnené na webovom sídle školy www.sosptr.sk. 

 

Poznámka: 

Pre urýchlenie komunikácie medzi zákonným zástupcom žiaka a riaditeľkou školy je potrebné 

uviesť v prihláške na štádium na  strednej škole telefonický a emailový kontakt. Prerokované 

na pedagogickej rade školy dňa 08. 02. 2021. 

 

 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 08. 02. 2021 

        

 

 

 

        Ing. Katarína Hanková 

                           riaditeľka školy 
 

 


