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JEDNOTNÉ  KRITÉRIÁ  
pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 20020/2021 na úspešné vy-

konanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre školský rok 2020/2021 

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 nie-

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

školy dňa 14. 01. 2020 určuje tieto kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky 

prijatia na štúdium: 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje profilové predmety na prijímacej 

skúške: 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 – 20 bodov 

artikulácia 0 – 25 bodov 

kultúra reči 0 – 15 bodov 

 
hudobné schopnosti                   minimálne 20 bodov maximálne 60 bodov 

hlasové schopnosti  0 – 20 bodov 

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                                              minimálne 80 bodov          maximálne 240 bodov 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

2. Maximálny počet bodov za výsledný prospech zo základnej školy je 50 bodov. Bodová 

hodnota sa určí na základe aritmetického priemeru všetkých známok uvedených na pri-

hláške na štúdium za 8. roč. (koncoročný prospech) a 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    

2,00 – 2,49 15    

2,50 – 3,00 5    

   

3. Uchádzač môže získať 5 – 10 - 15 bodov za úspešnú účasť (1. – 3. miesto) v  súťažiach, 

ktoré obsahovo súvisia s ŠkVP. Účasť a umiestnenie doloží uchádzač k prihláške na štú-

dium hodnoverným dokladom (diplom, potvrdenie o umiestnení na 1. – 3. mieste). Za 

úspešnú účasť v okresnom kole získa 5 bodov, v krajskom kole 10 bodov, v celosloven-

skom kole 15 bodov. Započítava sa vždy len úspešná účasť z vyššieho kola. 

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

dového hodnotenia z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania uchádzača 

podľa bodu 1, dosiahnutého výsledného prospechu zo základnej školy podľa bodu 2 

a počtu získaných bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach a súťažiach 

podľa bodu 3. Na základe súčtu všetkých dosiahnutých výsledkov sa zostaví konečné po-

radie uchádzačov.  

5. 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 dosiahnutá z overenia špeciálnych schopností, zručností a na-

dania, 

c) výsledok dosiahnutý pri overovaní špeciálnych schopností, zručností a nadania v po-

radí:  

jazykové, hudobné, výtvarné, pohybové schopnosti, 

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

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

6. Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 85 bodov 

z celkového možného počtu 305 bodov, pričom musí uchádzač vyhovieť najmenej 

v troch častiach prijímacej skúšky podľa bodu 1, t. z., že v nich musí získať aspoň mini-

málny počet bodov. Kritériom na neúspešné vykonanie prijímacej skúšky je dosiahnutie 

menej ako 85 bodov z celkového možného počtu 305 bodov, alebo dosiahnutie menej ako 

minimálny počet bodov aspoň v dvoch častiach prijímacej skúšky podľa bodu 1.  

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

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

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

poruchy správania, 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.   

8. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (telesné, zrakové, sluchové postihnutie) pripojí 

k prihláške na štúdium vyjadrenie lekára o vhodnosti vzdelávania v študijnom odbore. 

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením (poruchy učenia) pripojí k prihláške na štú-

dium vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

o vhodnosti vzdelávania v študijnom odbore. 



9. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzača doloží jeho zákonný zástupca k pri-

hláške na štúdium lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti uchádzača na štúdium.  

10. V školskom roku 2020/2021 Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepli-

ciach v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  pri-

jíma na štúdium spolu 84 uchádzačov podľa celkových dosiahnutých výsledkov v prijí-

macom konaní. 

11. Prijímacia skúška sa uskutoční dňa 27. marca 2020.  

 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na infor-

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

30. 03. 2020. 

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

02. 04. 2020. 

3. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľkou školy, ktorý 

bude oznámený v rozhodnutí o prijatí. Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne 

alebo zruší zápis vyzdvihnutím zápisného lístka, rozhodnutie o prijatí je neplatné a 

voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca 

podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. 

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. 

 

Poznámka: 

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

uviesť v prihláške na štádium na  strednej škole telefonický kontakt. Prerokované na pedago-

gickej rade školy dňa 14. 01. 2020. 

 

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

 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 14. 01. 2020 

        

 

 

 

 

        Ing. Katarína Hanková 

                           riaditeľka školy 

 

 

 


