Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, 840 11 Bratislava
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Kritériá na prijatie do 1. ročníka 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia
(externé štúdium) pre šk. r. 2021/22
prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 23. 11. 2020

Prvý termín: 23. jún 2021
Druhý termín: 25. august 2021
Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia môže byť podľa § 62 až § 69 o
prijímaní na vzdelávanie na stredných školách zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné všeobecné vzdelanie podľa § 16
ods. 4 písm. c) a splnil podmienky prijímacieho konania alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 16 ods. 4
písm. d) a splnil podmienky prijímacieho konania.
V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa § 69 ods. 6 sa pijímacia skúška koná v dvoch termínoch. V prípade, že sa
naplní počet úspešných uchádzačov v prvom termíne, druhý termín sa nekoná.

Predpokladom prijatia na štúdium do 1. ročníka je splnenie nasledovných podmienok:
1. Uchádzač úspešne absolvoval talentové skúšky.
2. Z celkového hodnotenia získa minimálne 15 bodov (maximum je 40).
3. Uchádzač nesmie mať vývinové poruchy učenia.
4. Uchádzač nesmie mať nekorigovateľnú poruchu reči.
5. Uchádzač musí mať funkčné všetky články prstov na oboch rukách, nemôže byť oslobodený od telesnej výchovy.
6. Uchádzači pracujúci v materskej škole, základnej škole alebo v školskom klube detí a mládeže v sieti MŠ SR
získajú po predložení potvrdenia v pozícii pedagogický zamestnanec s minimálne polrokom praxe navyše 10 bodov
k celkovému hodnoteniu talentovej skúšky.
Na skúšku je potrebné prísť vo vhodnom oblečení a obuvi (športovo). Prijímacia komisia zhodnotí postupne
všetky uvedené schopnosti a zručnosti uchádzača. Celá skúška trvá maximálne 10 minút.

Talentová prijímacia skúška pozostáva z orientačného overenia schopností, zručností alebo
nadania v týchto oblastiach:
A. Jazykové a komunikačné predpoklady

počet bodov: maximálne 10

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.

B. Hudobné schopnosti

počet bodov: maximálne 10

Hlasové schopnosti a hudobný sluch, hudobná predstavivosť a pamäť, rytmické cítenie. Uchádzač si pripraví
a prinesie so sebou zoznam 10 ľudových alebo detských piesní, ktoré aktívne ovláda. Zo zoznamu komisia vyberie
jednu, z ktorej uchádzač zaspieva jednu strofu.V speve piesne zhodnotíme predpoklady na rozvoj hudobných
schopností a návykov. Uchádzači nemusia ovládať hru na hudobný nástroj.

C. Motorické predpoklady

počet bodov: maximálne 10

Uchádzač si pripraví ukážku krátkeho rozcvičenia tela, a to konkrétne 5 zdravotných cvikov na rozcvičenie celého
tela (hlava, paže, trup, nohy), môže (nemusí) využiť aj cvičenie na riekanku v trvaní max. 3 min. Hodnotíme
správne držanie tela, vedomosť základného názvoslovia, výber cvikov.
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Do 31. 5. 2021 (31. júla 2021) treba doručiť:
1. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
2. Prihlášku na diaľkové štúdium
3. Krátky štruktúrovaný životopis
4. Potvrdenie o pracovnej pozícii pedagogického zamestnanca s presným uvedením dátumu začiatku pracovného
pomeru.
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov.
V Bratislave

23. 11. 2020

Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy
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