
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. 2020/21

prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 04.05.2020

administratívne konanie

1. Študijné výsledky Koncoročná klasifikácia za 8. ročník a polročná klasifikácia za 9. 
ročník základnej školy

1.1. Povinné predmety Slovenský jazyk a literatúra maximálne 90 bodov

Matematika maximálne 90 bodov

1.2. Profilové predmety Hudobná výchova maximálne 18 bodov 
(za absolvovanie 12 
bodov)

Výtvarná výchova maximálne 54 bodov 
(za absolvovanie 24 
bodov)

Telesná a športová výchova maximálne 54 bodov 
(za absolvovanie 24 
bodov)

1.3. Doplnkové predmety Biológia maximálne 36 bodov

2. Prospech Žiak dosiahol v posledných troch školských 
rokoch vzdelávania stupeň 1 - výborný zo 
všetkých predmetov

+ 5 bodov za každý rok

1. - 2. Súčet bodov za prospech maximálne 357 bodov

3. Ďalšie kritériá

3.1. Predmetová olympiáda (zo SJL, cudzí 
jazyk, DEJ, MAT, BIO, GEG, Pytagoriáda)

Umiestnenie 1.- 5. miesto v okresnom alebo 
krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku

20 bodov

3.2. Športová súťaž Umiestnenie 1.- 3. miesto v okresnom alebo 
krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku 

20 bodov

3.3. Umelecký výkon Umiestnenie 1.- 3. miesto v okresnom alebo 
krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku 

20 bodov

3.4. Kritérium školy Členstvo v športovom klube 10 bodov

Základná umelecká škola 10 bodov

Súčet bodov za ďalšie kritériá maximálne 80 bodov

Celkový súčet maximálne 437 bodov

Podmienky prijatia 1. V prípade rovnosti bodov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý:      
a) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá                                
b) dosiahol väčší počet bodov za profilové predmety    

2. Z prijímacej skúšky musí žiak získať spolu minimálne 40 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).

Študijný odbor:
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V školskom roku 2020/21 otvárame v študijnom odbore 7649 M 
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2 triedy.

V Bratislave 04. 05. 2020 Mgr. Galina Šimončičová, riaditeľka školy

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvoŠtudijný odbor:
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