
Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov 

tel.: 056/668 13 10  fax: 056/672 52 01  www.sostv.sk, e-mail: skola@sostv.sk 
 

 
 

Kritériá prijímacieho konania na študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo pre školský rok 2020/2021 

 
na základe § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 12 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných 

školách riaditeľ školy určuje tieto kritériá: 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z 

koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem 

známky 5 – nedostatočný; (prípadne dva posledné hodnotené ročníky, ak je žiak 

hodnotený slovne, získa 15 bodov) 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

                                                                                                               (max 90 bodov) 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

  profilový predmet:   - biológia 

                                                                                                               (max 27 bodov) 

     

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 doplnkový predmet: - hudobná výchova 

 doplnkový predmet: - výtvarná výchova 

 doplnkový predmet:  - telesná výchova 

                                                                                                               (max 54 bodov) 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.   (15 bodov) 

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne. 
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3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde 

zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej 

olympiáde a Pytagoriáde. (3 body) 

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak 

umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku. (3 body) 

 

3.3 Umelecký výkon 

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na  

1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku.  (3 body) 

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka (5 bodov) 

 

4. 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 kritéria,  

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

 

Aby žiak vyhovel skúškam musí splniť podmienky: 

1. Bezchybná výslovnosť  
2. Zdravotná skupina 1, prípadne 2 (je potrebné doložiť osvedčenie o telesnej zdatnosti) 
3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga 

žiak nemôže mať vážne poruchy učenia a správania. 
4. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak získa min 50 bodov. 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy www.dsatv.sk  v časti Aktuality 

a dverách budovy školy dňa 11. 05. 2020. 

Kritéria prerokované a schválené dňa 04. 05. 2020. 

                                                                                                                               

                                                                                                                             Mgr. Miroslav Tóth 

                                                                                                                                     riaditeľ školy 
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