
 

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2020/2021 

Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave v zmysle zákona  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 

neskorších predpisov podľa § 62 - 68 a prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa  

06. 05. 2020 zverejňuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 

2020/2021.  

 

  

Študijný odbor Kód odboru 
Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Poskytnutý 

stupeň 

vzdelania 

7649 N učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo 

2-ročné večerné 

pomaturitné štúdium 
2  48 ISCED 4A 

  

 

Termín prijímacej skúšky: 24. jún 2020 

 

 

1. Prijímacia skúška pozostáva z overovania špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania potrebných na zvládnutie študijného odboru (talentová skúška) z:  

 

a) JAZYKOVEJ VÝCHOVY (JV) - skúška pozostáva z umeleckého čítania detskej 

literatúry, hodnotí sa čistota reči a správna výslovnosť, umelecký prednes textu, 

komunikatívne schopnosti, 

b) HUDOBNEJ VÝCHOVY (HV) - spev ľudovej piesne z vopred pripravenej ponuky 

10 piesní, z ktorých si skúšobná komisia vyberie, hodnotia sa hlasové schopnosti, 

hudobný sluch, hudobná predstava a pamäť, zmysel pre rytmus, intonačné schopnosti 

a záujem o hudbu. Netreba ovládať hru na hudobný nástroj.  

c) VÝTVARNEJ VÝCHOVY (VV) - kresba konkrétneho predmetu mäkkou ceruzkou, 

dotvorená maľbou podľa vlastnej predstavy (akvarelové, temperové farby a tuš), 

hodnotí sa kompozícia, pozorovacie schopnosti, farebné riešenie, tvorivá štylizácia a 

originalita  

d) TELESNEJ VÝCHOVY (TV) – rytmicko-pohybová zostava bez hudby s použitím 

vybraného jedného náčinia (napr. švihadlo, lopta, obruč, stuha atď.). Zostava môže 

byť vykonaná v 2/4, 3/4 a 4/4 takte, v časovom rozsahu do dvoch minút a ovládanie 

prvkov športových hier basketbalu (dribling na mieste, v pohybe, prihrávky na mieste 

obojručne, prihrávky v pohybe spojené s driblingom, spracovanie lopty) 



 

 

2. Hodnotenie prijímacej skúšky:   

 

Časť prijímacej skúšky 
Maximálny počet 

bodov 

Jazyková výchova  25 

Hudobná výchova  25 

Výtvarná výchova  25 

Telesná výchova  25 

Spolu  100 

  

 

Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku ak dosiahol aspoň 40 bodov zo 100 bodov za 

súhrnné hodnotenie výchov (JV, HV, VV, TV) a zároveň v každej jednej z výchov (JV, HV, 

VV, TV) získal minimálne 6 bodov. 

 

V prípade rovnosti bodov získa lepšie poradie uchádzač: 

 ktorý má lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške z jazykovej výchovy 

 ktorý má lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške z hudobnej výchovy 

 ktorý má lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške z výtvarnej výchovy 

 ktorý má lepšie bodové hodnotenie v prijímacej skúške z telesnej výchovy 

 

 

3. Podmienky prijatia:  

 Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou, kópiu maturitného vysvedčenia doložiť k prihláške na 

štúdium. 

 Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

 Celkový dobrý zdravotný stav. Uchádzač nesmie trpieť: telesným postihnutím 

(vážnymi poruchami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest, nervového systému, 

chybou pohybového a oporného ústrojenstva), sluchovým postihnutím a zrakovým 

postihnutím. Uchádzači nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy. 

V čase mimoriadnej situácie škola nevyžaduje potvrdenie zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený študijný odbor od všeobecného lekára. 

 

 Uchádzač nesmie trpieť poruchami farbocitu. 

 Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru nemôže byť na štúdium 

prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči (poruchy výslovnosti  

hlások r, s, š, k, l, g). 

 Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúceho povolania 

pedagóga nemôže byť prijatý uchádzač s ťažkými vývinovými poruchami učenia 

a poruchami správania.  

 



 

4. Neúčasť na prijímacích skúškach 

 

a) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín  Ako závažný dôvod berie 

riaditeľ školy do úvahy len nepriaznivý zdravotný stav uchádzača pre vykonanie 

prijímacej skúšky (choroba, úraz). 

b) Svoju neúčasť na prijímacej skúške musí uchádzač oznámiť osobne alebo telefonicky 

riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 7.30 hod. a najneskôr 

na druhý deň doručiť žiadosť o povolenie vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom 

termíne spolu s lekárskym potvrdením. 

c) V prípade, že sa uchádzač prijímacej skúšky bez závažného dôvodu v stanovenom 

termíne nezúčastní, z prijímacieho konania bude vylúčený. 

 

5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 

troch dní od konania prijímacej skúšky. 

 

 

Trnava 06. 05. 2020 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA. LL.M, v. r.  

 riaditeľ školy   


