
Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2, 840 11 Bratislava

Študijný odbor: 7670 M pedagogický asistent

Kritériá na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia                             
pre šk. r. 2022/23

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 22. 11. 2021

Termín skúšky: 02. - 03. 05. 2022 (prvý termín)

09.- 10. 05. 2022 (druhý termín)

1) Výsledky Testovania 9-2022: maximálne 100 bodov

A. Slovenský jazyk a literatúra maximálne 50 bodov

B. Matematika maximálne 50 bodov

2) Študijné výsledky na zš: maximálne 30 bodov

A. Priemer známok 8. ročník - druhý polrok maximálne 5 bodov

9. ročník - prvý polrok maximálne 5 bodov

B. Známky zo slovenského jazyka a literatúry 8. ročník - druhý polrok maximálne 5 bodov

9. ročník - prvý polrok maximálne 5 bodov

C. Známky z biológie 8. ročník - druhý polrok maximálne 5 bodov

9. ročník - prvý polrok maximálne 5 bodov

Bodovanie: Za každú jednotku 5 bodov, za každú dvojku 3 body, za “absolvoval” počet bodov 
podľa známky v prvom polroku 8. ročníka

Prijímacia skúška: maximálne 20 bodov

Písomný test v rozsahu učiva určeného štátnym 
vzdelávacím programom v zš

A. zo slovenského jazyka a literatúry (obsah - 
ako v Testovaní 9)

maximálne 10 bodov

B. z biológie                                  (Tematické 
okruhy: Bunková stavba organizmov, ekosystém a 
život ekosystému, obehová sústava človeka, 
dýchacia sústava človeka a prvá pomoc.)

maximálne 10 bodov

CELKOVÝ SÚČET: maximálne 150 bodov

Podmienky prijatia: 1. Žiaci budú zoradení podľa počtu získaných bodov.

2. Žiak, ktorý v celkovom súčte získa menej ako 20 bodov, kritériám na prijatie 
nevyhovel.

3. Žiak, ktorý dosiahol v Testovaní 9-2022 v každom predmete samostatne 
úspešnosť najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.

4. Žiak musí spĺňať psychickú a zdravotnú spôsobilosť. 

5. V prípade žiaka s vývinovou poruchou učenia podľa § 2 písm. n) školského 
zákona je potrebné doložiť odborný posudok z poradenského zariadenia v sieti škôl 
a školských zariadení, ktoré sa vyjadrí k vhodnosti šudijného odboru vzhľadom k 
zdravotnému znevýhodneniu. 

6. Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho 
konania pre šk. r. 2022/2023 je 18. 05. 2022.

V školskom roku 2022/23 otvárame v študijnom odbore 7670 M 
pedagogický asistent 1 triedu.

V Bratislave 22. 11. 2021 Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy
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