
Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szaközépiskola 

Komenského 12, 984 18  Lučenec 
 
KRITÉRIÁ  prijímacieho konania do I. ročníka externej formy dvojročného 

pomaturitného štúdia pre školský rok 2023/2024 v študijnom  odbore 
 

7649 N  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 
 

I. Každý uchádzač musí absolvovať  talentové skúšky  z hudobnej, výtvarnej, 

            jazykovej,  telesnej  výchovy. 

  

 

      Kritériom prijatia bude súčet bodov, ktorý pozostáva z bodov za:       

 
     1.  Výsledky talentových skúšok               maximálne  240 bodov + bonus za talent 

 

 
 1.1.  Hudobná výchova                                        min.  20 bodov,           max.  60 bodov: 
     
    a)   hlasové schopnosti                                                         -                          max.  20 bodov, 
    b)   hudobný sluch, hudobná pamäť, predstavivosť               -                          max.  20 bodov, 
          a rytmické cítenie 

         c)   tonálne a harmonické cítenie                                           -                          max.  20 bodov. 
  

 1.2.  Výtvarná výchova                                        min.  20 bodov,            max.  60 bodov: 
           
         a)   maľba                                                                             -                          max.  60 bodov. 
 

1.3.  Jazyková výchova                                        min.  20 bodov,            max.  60 bodov: 
    a)   umelecký prednes textu literatúry pre deti a mládež        -                          max.  30 bodov, 

         b)   výrazné čítanie neznámeho textu a jeho ústne dotvorenie -                          max.  30 bodov. 
 

               Jazyková výchova pre sluch.postih.žiakov    min.  20 bodov,            max.  60 bodov: 
    a)  umelecký prednes textu literatúry pre deti a mládež         -                          max.  20 bodov, 

         b)   čítanie neznámeho textu z detskej literatúry                     -                          max.  20 bodov, 
         c)   tvorba príbehu na vylosovanú tému                                  -                          max.  20 bodov. 

 
1.4.   Telesná výchova                                         min.  20 bodov,            max.  60 bodov: 
    a)   úroveň pohybových schopností:                                         
          člnkový  beh 4x10 m                                                       -                          max.  15 bodov, 
          skok do diaľky z miesta odrazom znožmo                        -                          max.  15 bodov, 
          z ľahu sed opakovane (1 min.)                                         -                          max.  15 bodov; 

         b)   testovanie pohybových zručností: 
               športové hry:  volejbal alebo basketbal                             -                          max.  15 bodov. 
 
 
Uchádzač musí uspieť aspoň z troch častí talentovej skúšky (t .j. získať minimálne 20 

bodov), pričom z jazykovej výchovy a hudobnej výchovy musí vyhovieť. 
 

Ak prijímacia komisia každej zložky usúdi, že uchádzač v rámci výkonu prejavil 

vysokú mieru talentu v danej oblasti, t.j. získal plný počet – 60 bodov, prijímacia 

komisia mu pridelí ďalších 10 bodov ako bonus za talent. 

 
 

 

 

 

 



 

       2.   Prospech z maturitnej skúšky 

 

      Počet bodov sa určí na základe priemeru známok z maturitného vysvedčenia 

nasledovne: 

  
 

Priemer známok                                 Body   

             1,00                                        30 

             do 1,50 vrátane                       20 

             do 2,00 vrátane                       10 

 

            
              
       Do I. ročníka študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

      môže byť prijatý uchádzač, ktorý podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

      a vzdelávaní v znení neskorších úprav spĺňa tieto podmienky: 

 
a) splnil podmienky prijímacieho konania 

b) dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, resp. úplné 

stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 

c) dobrý zdravotný stav uchádzača 

 
  

 

 

 

II.   Kritériá výberu 

 
       Na  základe  súčtu  bodov  sa  určí  poradie  uchádzačov.   Pri  prijímaní sa dá prednosť 

       uchádzačom s vyšším počtom bodov pred uchádzačmi s nižším počtom bodov. 

       Uchádzači  so  ZPS  budú prijatí  prednostne pred uchádzačmi,  ktorí  rovnako  vyhoveli 

       prijímacím podmienkam.       

       Riaditeľ  školy  zverejní    zoznam uchádzačov   podľa  výsledkov  prijímacieho  konania.  
       Zoznam  bude  obsahovať  poradie  uchádzačov  s  vopred  prideleným  číselným kódom 

       (bez mena),   zoradených  podľa  celkového  počtu  získaných  bodov, a  informáciu, či  

       uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne, alebo neúspešne. 

 

       V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí: 
       a)  vyšší počet bodov z ktorejkoľvek časti talentovej skúšky, 

       b)  výsledky talentových skúšok v nasledujúcom poradí:  jazyková,  hudobná,  výtvarná, 

            telesná výchova, 

       c)  vyšší počet bodov, ktoré uchádzač získal za prospech z maturitnej skúšky, 

         

 
     Do  triedy 1. ročníka    študijného  odboru 7649 N   učiteľstvo  pre  materské 

     školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom  slovenským  riaditeľ školy  

     prijme najviac  x žiakov, z toho najviac x žiakov s poruchami sluchu. 

 

     Riaditeľ školy rozhodne a odošle Rozhodnutie uchádzačovi najneskôr do troch dní odo dňa 
     konania prijímacej skúšky.  

 

     Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob 

     zápisu na štúdium spolu s doručením Rozhodnutia o prijatí. 

 

 



Prijímacie skúšky sa budú konať  dňa  20. júna 2023. 

 

    

     K prihláške je nutné priložiť:  

      –  overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 

– lekárske potvrdenie o dobrom fyzickom i duševnom zdraví uchádzača o štúdium (je 

súčasťou prihlášky). 

 

Prihlášky zašlite   na adresu školy v termíne do 31. mája 2023. 
 

 

     V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na vedenie školy. 

     Č. telefónu:   047/433 03 11,  0911 132 280  –  riaditeľ  

                         047/432 18 12,  0911 280 304   – kancelária   

     Web stránka školy:   www.sospglc.sk 
      

 

     Prerokované v Rade školy 25.11.2022 

     Prerokované v pedagogickej rade 16.11.2022. 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                              Mgr. Ondrej Nociar  

                                                                                                    riaditeľ školy 

 


