
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 04012 Košice 

 

Kritériá pre prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024 platné od 23.11. 2022 

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici č. 17 v Košiciach odsúhlasilo na 

pedagogickej rade dňa 23.11.2022 prijalo na školský rok 2023/2024 nasledovné podmienky pre 

prijímanie žiakov do 1. ročníka v dennej forme štúdia:  

Plánovaný počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka je 48 žiakov - štúdium je bezplatné.  

V študijnom odbore 76 - Učiteľstvo by nemal študovať žiak, ktorý má mentálne, zmyslové alebo 

telesné postihnutie, má narušenú komunikačnú schopnosť a nekorigovateľné poruchy reči, 

špecifické poruchy správania, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. Uchádzač by 

nemal trpieť vážnymi chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a nervového 

systému., vážnym sluchovým a zrakovým postihnutím. Žiak by nemal mať taktiež lekárom 

stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú diagnózu (vyšší stupeň skoliózy, epilepsia......)  

V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, 

ktorý je oslobodený od telesnej výchovy.  

 

Termíny prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania pre odbor 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:  

 

1. termín: 2. máj 2023 (prípadne 3. máj 2023) 

2. termín: 11. máj 2023  

 

Povinnými prílohami prihlášky štúdium sú:  

1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor,  

2. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 

dva roky, ktorú predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

Prijímacia skúška pozostáva z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov - celkového 

prospechu (1), bodov za umiestnenie vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach a ZUŠ 

(2), a prezenčnej časti (3).  

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV ( 10 bodov)  

Do úvahy sa berie prospech na ZŠ: 

 a)   výročné hodnotenie za 8. ročník ZŠ   

           b)  polročné hodnotenie za 9. ročník  ZŠ 

              c)  z osemročného gymnázia berieme do úvahy  prospech z výročného hodnotenia   

                         v kvarte a z polročného vysvedčenia v kvinte 

    d)  výsledky vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. 

Za prospech do 1,3 sa udeľuje 10 bodov, za prospech do 1,6 sa udeľuje 8 bodov, za prospech  do 1,9 sa 

udeľuje 6 bodov, za prospech do 2,2 sa udeľujú 4 body, za prospech do 2,5 sa udeľujú 2 body, za 

prospech nad 2,5 sa neudeľuje žiaden bod. 

 

2. UMIESTNENIE V SÚŤAŽIACH A OLYMPIÁDACH + ZUŠ  (bonusové body) 

 

- Za umiestnenie v regionálnom a okresnom kole sa žiakovi pripočíta 5 bodov, za umiestnenie v 

krajskom kole 10 bodov a za umiestnenie v celoslovenskom, resp. medzinárodnom kolo 15 

bodov.   

- Za absolvovanie minimálne 4 rokov v ZUŠ je možné pripočítať bonusových 5 bodov. 



3. PREZENČNÁ ČASŤ (90 bodov) 

 

Prezenčná forma obsahuje: 

- spev piesne „Tota Heľpa“ v správnom speváckom postoji naspamäť (10 bodov),  

- rytmizáciu a melodizáciu riekanky, vyčítanky, básne, prípadne iného krátkeho literárneho 

žánru so sprievodom elementárneho pohybu (t.j. chôdza, beh, poskoky, podupkávanie, 

otáčky), hry na telo (napr. rôzne druhy tlieskania, plieskanie, lúskanie, dupanie) a hry na 

rytmický hudobný nástroj Orffovho inštrumentára či inej formy pohybu podľa vlastných 

kreatívnych nápadov (25 bodov), 

- čítanie krátkeho literárneho textu autorov detskej literatúry zadaného učiteľom a úlohy k 

textu na improvizáciu (25 bodov), 

- pohybovú zložku na vopred určenú hudobnú skladbu v ¾ rytme – pieseň “Tři oříšky pro 

Popelku”. Pohybová zložka má obsahovať váhu predklonmo, čertíkový skok, trojštvrťový 

tanečný krok a otočky v ¾ rytme - hodnoteniu podlieha estetickosť pohybu, využívanie 

priestoru a kostýmové vyjadrenie k tanečnému prevedeniu (30 bodov). 

 

Materiál k prijímaciemu konaniu bude počas prijímacích skúšok v škole k dispozícii, účastník si 

v domácom prostredí pripravuje len adekvátny kostým k hudobno-pohybovej zložke s vlastným 

hudobno-pohybovým prevedením a spev piesne “Tota Heľpa”.  

Vyhodnotenie: 

Žiak môže získať celkovo 100 bodov a ľubovoľné množstvo bonusových bodov. 

Celkové bodové poradie prijatých žiakov bude zostavené na základe počtu získaných bodov za prospech 

zo ZŠ, za vedomostné, športové a umelecké súťaže, ZUŠ  a prezenčnú časť prijímacej skúšky. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí najprv vyšší počet získaných bodov na prezenčnej časti 

talentových skúšok, následne vyšší počet získaných bodov podľa výsledkov vo vedomostných, 

športových a umeleckých súťažiach. 

 

Zverejnenie výsledkov: 

 

Výsledky prijímacích skúšok v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a 

sociálno-výchovný pracovník budú zverejnené 19. mája 2023.  
 

 

PhDr. Tatiana JURSOVÁ  

       riaditeľka školy  

 

V Košiciach, dňa 23. novembra 2022 

 

 


