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JEDNOTNÉ  KRITÉRIÁ  
pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2020/2021 na úspešné 

vykonanie 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 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe rozhodnutie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 

5.5. – 6.5.2020 určuje tieto kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia 

na štúdium: 

 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov – za prospech na základnej škole budú pridelené 

preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej 

klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný, z predmetov Slovenský jazyk 

a literatúra a Matematika. Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku 

samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je 

známka. 
2. Prospech – Ak uchádzač dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku na konci školského roka známku 

1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za 

každý školský rok. 

3. Ďalšie kritériá  
3.1 Predmetová olympiáda – do celkového súčtu bodov sa započíta 0 – 20 bodov za 

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

5. mieste v okresnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, DEJ, 

BIO a  

10 bodov ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 5. mieste v krajskom kole v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, DEJ, BIO.  

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

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

športovej, prípadne hasičskej súťaže na 1. – 5. mieste (alternatívou diplomu je 

potvrdenie o členstve v športovom, prípadne hasičskom klube), 10 bodov ak sa 

umiestnil v krajskom kole na 1. – 5. mieste  športovej, prípadne hasičskej súťaže. 

3.3 Umelecký výkon – do celkového súčtu bodov sa započíta 0 - 40 bodov, a to 5 

bodov za diplom ak sa uchádzač umiestnil v okresnom kole na 1. – 5. mieste, 10 

bodov za diplom ak sa uchádzač umiestnil na 1. – 5. 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 záverečné vysvedčenie zo ZUŠ, a to 

z akéhokoľvek odboru. 

3.4 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 v celonárodnej súťaži súvisiacej zo ŠkVP 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. 

3.5 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.  

 

Ak ste diplomy, potvrdenia a vysvedčenia zaslali do školy s prihláškou, nie je potrebné ich 

znovu zasielať. Ak chcete doložiť k prihláške nové doklady, je potrebné doručiť ich do školy 

naskenované mailom alebo poštou do 20.05.202, v prípade e-mailovej komunikácie na mail: 

sospturciansketeplice@gmail.com do 20.05.2020, 12:00 hod.  

 

Pri vysvedčeniach zo ZUŠ stačí poslať fotokópiu oboch strán vysvedčenia. 

 

V prípade videonahrávky treba na začiatku nahrávky nasnímať občiansky preukaz (strana 

s fotkou), aby bola možná identifikácia uchádzača. V prípade, že občiansky preukaz nebude 

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

20.05.2020 do 12:00 hod na mailovú adresu: sospturciansketeplice@gmail.com 

 

V časti kritérií 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 je možné zaslať maximálne dva doklady, pričom do úvahy sa 

budú brať doklady s vyššou bodovou hodnotou. 

 

Maximálny počet bodov za zohľadnenie študijných výsledkov je 180 bodov. Maximálny 

počet bodov za prospech je 15 bodov. Maximálny počet bodov za ďalšie kritériá je 220 

bodov. Celkový maximálny počet bodov je 415 bodov. 

V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude 

prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie 

sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá, 

c) získal väčší počet bodov v časti č. 3.5 Ďalšie kritériá – Aktivita v súlade so Školským 

vzdelávacím programom (videonahrávka). 

V školskom roku 2020/2021 Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach 

v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  prijíma na 

štúdium spolu 84 uchádzačov podľa celkových dosiahnutých výsledkov v prijímacom konaní. 

 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na 

webovej stránke školy (www.sosptr.sk) do 29. 05. 2020. 
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2. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľstvo školy najneskôr do 

29. 05. 2020. 

3. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční doručením potvrdenia o nastúpení na štúdium, 

ktorého vzor je uvedený v prílohe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, cez EduPage, emailom na adresu sospturciansketeplice@gmail.com, alebo 

poštou na adresu školy do 4.6.2020. Rozhodujúci je dátum doručenia škole. 

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

rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium 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. 

5. Riaditeľka školy 05.06.2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na 

webovom sídle školy a do 15.06.2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí 

nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho 

konania, ktorí podali odvolanie. 

 

 

 

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

 

 

V Turčianskych Tepliciach dňa 07. 05. 2020 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Katarína Hanková, v. r. 

                              riaditeľka školy 
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