
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, 840 11 Bratislava

Študijný odbor: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kritériá                                                                                                      
na prijatie do 1 ročníka 4-ročného denného štúdia                             

pre šk. r. 2021/22

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 23. 11. 2020

Overenie špecifických schopností a zručností (talentová skúška)

Termín skúšky: 20. 04. 2021

1) Výsledky talentových skúšok: minimálne 20 bodov maximálne 50 bodov

A. Overenie jazykových schopností a 
osobnostných predpokladov

Pohovor zameraný na zisťovanie jazykových 
(komunikačné zručnosti slovenčiny) a osobnostných 
predpokladov. Uchádzač si pripraví a prinesie so 
sebou zoznam 5 ľudových rozprávok, ktoré dokáže 
voľne prerozprávať. Hodnotíme výrazné čítanie 
krátkeho textu z literatúry pre deti a mládež, 
spisovnú výslovnosť, artikuláciu, schopnosť 
improvizovať a pohotovo (kultúrne) komunikovať.

maximálne 20 bodov

B. Overenie hudobných schopností Hlasové schopnosti a hudobný sluch, hudobná 
predstavivosť a pamäť, rytmické cítenie. Uchádzač si  
pripraví a prinesie so sebou zoznam 20 ľudových 
alebo detských piesní, ktoré aktívne ovláda. Zo 
zoznamu komisia vyberie jednu, z ktorej uchádzač 
zaspieva 1 strofu.V  speve piesne zhodnotíme 
predpoklady na rozvoj hudobných schopností a 
návykov. Uchádzači nemusia ovládať hru na 
hudobný nástroj.

maximálne 10 bodov

C. Overenie výtvarných schopností Originalita, tvorivosť, fantázia, tvarová štylizácia, 
farebné riešenie.

maximálne 10 bodov

D. Overenie motorických zručností Pohybové a športové zručnosti (športové hry: 
volejbal a basketbal, akrobatická zostava). Podrobne 
vidˇdole※

maximálne 10 bodov

2) Priemer známok na zš: maximálne 40 bodov

8. ročník - druhý polrok maximálne 20 bodov

9. ročník - prvý polrok maximálne 20 bodov

3) Známky zo slovenského jazyka na zš: za známku 1 - 10 bodov/ za známku 2 - 5 bodov maximálne 20 bodov

8. ročník - druhý polrok maximálne 10 bodov

9. ročník - prvý polrok maximálne 10 bodov

CELKOVÝ SÚČET: maximálne 110 bodov

Pre prijatie musia byť splnené 
nasledujúce podmienky:

1. Bez úspešného absolvovania talentovej skúšky nie je možné prijať žiaka do 
tohto študijného odboru.

2. Z talentovej skúšky musí žiak získať spolu minimálne 20 bodov.

3. Uchádzači nesmú mať vývinové poruchy učenia.

4. Uchádzači nesmú mať nekorigovateľnú poruchu reči, nemôžu byť oslobodení 
od telesnej výchovy a musia mať funkčné všetky články prstov (predpoklad pre 
hru na hudobnom nástroji).

V školskom roku 2021/22 otvárame v študijnom odbore 7649 M 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2 triedy.

Študijný odbor:
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V Bratislave 23. 11. 2020 Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy

※ Motorické zručnosti potrebné k talentovým skúškam:

1. Volejbal: odbíjanie o stenu zhora, podanie (zdola alebo zhora)

2. Basketbal: dribling so zmenou smeru, streľba po dvojtakte

3. Akrobatická zostava: cvičí sa na žinenkách a gymnastickom páse

• základné postavenie - stoj spojný, upažiť

• cez stoj výkročný pravou (ľavou) stojka na rukách (výdrž) do kotúľa vpred - 
drep, predpažiť

• kotúľ vzad do vzporu stojmo roznožno - skokom cez vzpor drepmo - vzpriam

• výkrokom pravou (ľavou) váha predklonmo, cez predpaženie upažiť (výdrž) - 
stoj spojný, pripažiť

• kotúľ vpred do drepu spojného

• z rozbehu (2 - 3 krokov) premetový predskok - premet bokom do stoja 
spojného, pripažiť

Uchádzač cvičí v cvičebnom úbore a vo vhodnej obuvi.

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvoŠtudijný odbor:
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