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JEDNOTNÉ  KRITÉRIÁ  

pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2023/2024 na úspešné 

vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore 7649 M 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. 

EDUID školy 100008690 

Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach podľa § 62 až § 68 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 v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ k prijímacím skúškam na stredné školy 

pre školský rok 2023/2024 a po prerokovaní v polročnej pedagogickej rade školy dňa 15. 02. 2022 určuje 

tieto kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium: 

1. V zmysle § 62 ods. 6 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 do prvého ročníka vzdelávacieho 

programu úplného stredného odborného vzdelania v Strednej odbornej škole pedagogickej, SNP 

509/116, 039 01  Turčianske Teplice môže byť prijatý žiak, ktorý má ukončené nižšie stredné 

vzdelanie podľa §16 ods.3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania. 

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje vyhláškou 65/2015 študijné a učebné 

odbory, v ktorých sa vyžaduje talentová skúška – overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania.  Obsah a rozsah prijímacej skúšky v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo je stanovený vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v základnej škole v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, 

výtvarná výchova a telesná a športová výchova.  

 

Jazykové schopnosti minimálne 20 bodov maximálne 60 bodov 

spisovná výslovnosť  0 – 15 bodov 

artikulácia  0 – 25 bodov 

kultúra reči  0 – 10 bodov 

komunikačné a jazykové schopnosti a zručnosti 0 – 10 bodov 

 

Hudobné schopnosti minimálne 20 bodov maximálne 60 bodov 

hlasové schopnosti  0 – 20 bodov 
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hudobný sluch  0 – 25 bodov 

hudobná predstavivosť a pamäť  0 – 10 bodov 

rytmické cítenie  0 – 5 bodov 

 

Výtvarné schopnosti minimálne 20 bodov maximálne 60 bodov 

tvorivé rozvinutie témy  0 – 25 bodov 

výrazové prostriedky (ich ovládanie a využitie) 0 – 20 bodov 

využitie výtvarného materiálu a výtvarnej techniky 0 – 15 bodov 

 

Pohybové schopnosti minimálne 20 bodov maximálne 60 bodov 

pohybová výkonnosť a telesná zdatnosť  0 – 20 bodov 

pohybové a športové zručnosti  0 – 20 bodov 

pohybová zostava s hudobným motívom  0 – 20 bodov 

 

Spolu  maximálne 240 bodov 

 

Časový limit vykonania jednotlivých častí je nasledovný: 

Jazykové schopnosti 5 minút 

Hudobné schopnosti 8 minút 

Výtvarné schopnosti 60 minút 

Pohybové schopnosti 15 minút 

Celkovo vykonanie prijímacej skúšky trvá cca 3 hodiny v závislosti od organizácie prijímacieho 

konania určeného školou (protiepidemiologické opatrenia, prestávky, presuny). 

 

3. Prospech 

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 

9. 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    
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2,00 – 2,49 15    

2,50 – 3,00 5 

 

4. Ďalšie kritériá 

a) Diplomy z predmetových olympiád a súťaží – všetky musia byť potvrdené aj na prihláške 

na vzdelávanie, vzdelávanie v ZUŠ 

 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. - 3. mieste v okresnom 

kole v olympiáde zo SJL, DEJ, BIO, CUJ a 10 bodov ak sa uchádzač umiestnil na 1. - 3. 

mieste v krajskom kole v olympiáde zo SJL, DEJ, BIO, CUJ (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 - 20 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. (Uznávajú sa maximálne dva diplomy, 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. 

(Uznávajú sa maximálne dva diplomy, pričom sa berú do úvahy vždy diplomy patriace do 

vyššej kategórie).  
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 Vzdelávanie v ZUŠ – do celkového počtu sa započíta 0 – 40 bodov za kópiu vysvedčenia 

z odborov vzdelávania v základných umeleckých školách, a to 20 bodov za jedno 

vysvedčenie. (Uznávajú sa maximálne dve vysvedčenia z rôznych odborov vzdelávania). 

 

5. Celkový výsledok prijímacej skúšky 

Celkový výsledok prijímacej skúšky je vyjadrený bodovou hodnotou, ktorá je súčtom bodového 

hodnotenia z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača podľa bodu 2, 

dosiahnutého prospechu podľa bodu 3 a počtu získaných bodov za úspešnú účasť v predmetových 

olympiádach a súťažiach a za vzdelávanie v ZUŠ podľa bodu 4. Na základe súčtu všetkých 

dosiahnutých výsledkov sa zostaví konečné poradie uchádzačov. Maximálny počet bodov za 

talentovú skúšku je 240 bodov. Maximálny počet bodov za prospech je 50 bodov. Maximálny počet 

za ďalšie kritériá je 140 bodov. Maximálny počet bodov spolu je 430 bodov. 

 

6. Ďalšie ustanovenia 

a) Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania – uchádzač, ktorý dosiahne v dvoch 

a viac častiach talentovej skúšky menší počet ako minimálny počet 20 bodov nevyhovel 

kritériám prijímacej skúšky a nemôže byť prijatý. 

b) Rovnosť bodov – v prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov rozhoduje o prijatí: 

 uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude prednostne prijatý na štúdium pred 

uchádzačmi, ktorí rovnako vyhoveli kritériám prijímacej skúšky, 

 vyššia bodová hodnota dosiahnutá z overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania 

spolu, 

 výsledok dosiahnutý pri overovaní špeciálnych schopností, zručností a nadania v poradí: 

jazykové, hudobné, výtvarné, pohybové schopnosti, 

 vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za prospech, 

 vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal  v predmetových olympiádach a súťažiach 

a vzdelávaní v ZUŠ. 

c) Zdravotná spôsobilosť  - podľa štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie 

a prípravu v skupine študijných odboroch 76 Učiteľstvo (schválilo MŠVVaŠ SR dňa  15. januára 

2013 pod číslom 2013-762/1861:13-925) môže byť do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo prijatý uchádzač, ktorého zdravotnú spôsobilosť na prihláške 
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potvrdí všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 

všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. V študijnom 

odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý 

má nekorigovateľné poruchy reči, poruchy správania, je oslobodený od telesnej výchovy a trpí 

poruchami farbocitu.  

V prípade korigovateľných porúch reči odporúčame potvrdiť schopnosť študovať v danom 

študijnom odbore u logopéda. 

Uchádzač so ŠVVP prikladá k prihláške na štúdium na strednej škole správu z diagnostického 

vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky. Zároveň 

odporúčame zákonným zástupcom uchádzača so ŠVVP individuálnu konzultáciu o vhodnosti 

študijného odboru pre uchádzača na telefónnom čísle 0905 668 917. 

d) Počet prijatých uchádzačov a prijímacia skúška – v prijímacom konaní pre školský rok 

2023/2024 prijíma Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach v študijnom 

odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo počet uchádzačov stanovených 

Žilinským samosprávnym krajom podľa celkových výsledkov dosiahnutých v prijímacom 

konaní.  

            Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie na strednej škole bude v termíne určenom a    

            zverejnenom MŠVVaŠ SR. 

Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 509/116, 039 01  pozve uchádzačov na 

prijímacie  skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. 

e) Prijímacia skúška v prvom kole sa uskutoční v prvom kole v prvom a druhom termíne. Termíny 

konania prijímacích skúšok určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom 

sídle do 15. októbra školského roka 2023/2024. 

V súlade s § 66 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien riaditeľka Strednej odbornej 

školy pedagogickej po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole 

vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých 

možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna 2023.  

Prijímacia skúška sa bude konať 20.6. 2023. 

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 

termínoch a bol riadne ospravedlnený, určí riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej 
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náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta 2023. Dôvod neúčasti na prijímacej 

skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľke Strednej 

odbornej školy pedagogickej najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

f) V zmysle § 65 ods. 4 – 6 nie je možné prijať uchádzača bez vykonania prijímacej skúšky na 

základe testovania T9. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

a) EDUID školy je 100008690. 

b) Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice  

zverejní podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie 

prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania do 31. marca 2022 na 

webovom sídle školy: www.sosptr.edupage.org. 

c) Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach zverejní zoznam 

uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom 

MŠVVaŠ SR. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom 

zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či 

uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne. Riaditeľka Strednej odbornej 

školy pedagogickej rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v termíne 

určenom a zverejnenom MŠVVaŠ SR. 

d) Každý účastník prijímacieho konania je povinný do troch pracovných dní od zverejnenia 

zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania doručiť na školu potvrdenie 

o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatné 

rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania, ktoré boli uvedené v prihláške, strácajú platnosť. 

Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca rozhodnutie o prijatí platnosť.  

e) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo 

dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky Strednej odbornej školy 

pedagogickej, SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice. Riaditeľka postúpi odvolania 

Žilinskému samosprávnemu kraju, odboru školstva a športu v Žiline, ktorý rozhoduje o odvolaní. 

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

uviesť v prihláške na štúdium na strednej škole telefonický kontakt. 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 15. 02. 2022 

http://www.sosptr.edupage.org/


 

Stredná odborná škola pedagogická 
SNP 509/116 

039 01 Turčianske Teplice 

EDUID 100008690 z r i aďov a te ľ  

 

    Ing. Katarína Hanková, v. r. 

            riaditeľka školy 


