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Kritériá prijímacích skúšok 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien 

a doplnkov, v súlade s vyhláškou č.65/2015 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023. 

 

Študijný odbor: 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Školský rok:      2022/2023 

Počet tried:   2 triedy  

 

Termín prijímacích skúšok:   

                                                      1. termín 4. – 6. máj 2022 

  2. termín 11. -13. máj 2022 

 

Forma skúšky: 

overenie špeciálnych schopností, zručnosti a nadania (talentová skúška) z jazykovej, 

hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. 

Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach je 90 bodov. 

• jazyková výchova              - max. 20 bodov 

• hudobná výchova              - max. 20 bodov 

• výtvarná výchova              - max. 20 bodov 

• telesná výchova              - max. 20 bodov 

• prospech zo ZŠ                         - max.  6  bodov  

• úspešný riešiteľ v predmetových olympiádach a súťažiach organizovaných MŠ SR 

- max. 4 body 

 
- max. 90 bodov 

Body za súťaže  

Diplom overený riaditeľom školy je potrebné priložiť k prihláške. Žiak získa za 1., 2., 3. 

miesto v celoslovenskej súťaži 4 body. Za 1., 2., 3. miesto krajskej súťaže 2 body, za okresné 

a oblastné súťaže 1 bod. 

Bodový systém za prospech na ZŠ 

priemer známok zo ZŠ ( 8.ročník a 9. ročník za prvý polrok) max. 6 bodov 

1,00 – 1,20             6 bodov 

1,21 – 1,40             5 bodov 

1,41 – 1,50             4 body 

1,51 – 1,60             3 body 

1,61 – 1,80             2 body 

1,81 – 2,00             1 bod   

 

Ak bol žiak na základnej škole v ročníkoch 8. – 9. hodnotený slovne  alebo „absolvoval“, 

nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom 

bol žiak hodnotený známkou. 
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Aby žiak vyhovel skúškam musí splniť podmienky: 

1. Bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej 

výchovy).  

2. Zdravotná skupina 1, prípadne 2 (je potrebné doložiť osvedčenie o telesnej 

zdatnosti, viď príloha). 

3. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga 

žiak nemôže mať vážne poruchy učenia a správania. 

4. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak vyhovie vo všetkých častiach talentovej skúšky, 

t.j., ak získa: 

             -  v jazykovej výchove            -  min. 5 bodov 

                         - v hudobnej výchove             -  min. 5 bodov 

                         - vo výtvarnej výchove           -  min. 5 bodov       

                         - v telesnej výchove                 -  min. 5 bodov       

Výnimka je možná len v prípade, ak žiak získa aspoň z jednej výchovy maximálny počet 

bodov, vtedy z celkového poradia nevypadáva. 

Pri rovnosti bodov pri určení poradia rozhoduje vyšší počet bodov z výchov v poradí: 

jazyková výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova. 

 

Súčasťou prihlášky žiaka na štúdium v systéme duálneho vzdelávania je potvrdenie o 

odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v SDV, ktoré mu vydá zamestnávateľ (žiadosti o 

duálne vzdelávanie nájdete na stránke školy). 

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené pod číselným kódom žiaka dňa 18.5.2022. 

Kritéria prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 14.2.2022. 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Miroslav Tóth 

                                                                                                                            riaditeľ školy 

 

                                                                                                                                                                                      

 


