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Kritériá prijímacích skúšok 
 
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 prijímacích skúšok pre študijný odbor 

 

 7649 N 00 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – pomaturitné štúdium, večerná forma 

pre školský rok 2017/2018 

 

Termín prijímacích skúšok: 25.8.2017 

 

Forma skúšky: overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška) 

z jazykovej a literárnej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. 

Maximálny počet bodov na prijímacích skúškach je 40 bodov 

 Jazyková a literárna výchova – max. 10 bodov 

 Hudobná výchova – max. 10 bodov 

 Výtvarná výchova – max. 10 bodov 

 Telesná výchova – max. 10 bodov 

Pri rovnosti bodov pri určovaní poradia rozhoduje vyšší počet bodov z jednotlivých výchov 

v tomto poradí. 

Rozsah skúšky: podľa učebných osnov jednotlivých predmetov základnej školy. 

Termín podania prihlášok na štúdium do 31.5.2017. 

 

Aby žiak vyhovel skúškam, musí splniť podmienky: 

o bezchybná výslovnosť (o tejto skutočnosti rozhodne skúšobná komisia jazykovej 

výchovy), 

o  zdravotná skupina 1, príp. 2, 

o uchádzač vyhovel talentovým skúškam, ak vyhovie vo všetkých častiach talentovej 

skúšky, t.j. ak získa vo všetkých výchovách min.  po 3 body. 

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

bodov 10, vtedy z celkového poradia nevypadáva. 

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené pod číselným kódom žiakov dňa 30. 8.2017. 

 

Kritériá prerokované a schválené pedagogickou radou dňa 29.3.2017. 

 

         Mg. Miroslav Tóth 

riaditeľ školy 
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Talentové skúšky – bodové hodnotenie pre šk. rok 2017/2018 

Pomaturitné štúdium 

 

 

Jazyková a literárna výchova (10 bodov) 

Prednes textu 2b 

Výber textu 2b 

Modulácia hlasu, výslovnosť 2b 

Prerozprávanie neznámeho textu 2b 

Čítanie neznámeho textu 2b 

 

Hudobná výchova (10) 

Výber ľudových piesní 3b 

Intonácia 3b 

Hudobný motív 2b 

Rytmické cítenie 2b 

 

Výtvarná výchova (10b) 

Kresba podľa modelu (max. 5 bodov) 

Tematická práca (max. 5 bodov) 

Kritéria hodnotenia:    

 odpozorovanie správneho tvaru a veľkosti  zobrazovaného predmetu, 

 zvládnutie techniky kresby ceruzkou, 

 kreativita, kompozícia, farebné cítenie, schopnosť zobraziť ľudskú a zvieraciu 

figúru. 

 

Telesná výchova (10 bodov) 

Športová gymnastika (jednoduchá gymnastická zostava: váha, stoj na hlave alebo rukách, 

kotúle vpred a vzad a vo väzbách, stoj na lopatkách (sviečka), drep, stoj spojný z drepu po 

obrate o 180° vo výskoku)  2b 

Športová hra – basketbal (streľba po driblingu dvojtaktom)  2b 

Skok do diaľky z miesta  2b  (120cm – 160 1b, 170cm – a viac 2b) 

Člnkový beh (4x10m) 2b (14-12 sek.  1b,  11,9 sek. a menej 2b)  

 

 

 

 

Mgr.  Miroslav Tóth 

riaditeľ školy 


