Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 841 01 Bratislava

SMERNICA č. 3/2019
o diaľkovom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu

Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2, 840 11 Bratislava, v súlade s §47
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „školský zákon“) a vyhláškou 65/2015 o stredných školách, vydáva túto smernicu:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
a) Diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo je externá forma vzdelávania na Strednej odbornej škole pedagogickej
Bullova 2 Bratislava. Trvanie štúdia je dva školské roky.
b) Štúdium je organizované podľa § 47 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s
vyhláškou 65/2015 o stredných školách.
c) Príprava v diaľkovom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu študijného odboru 7649 N učiteľstvo
pre materské školy a vychovávateľstvo zahŕňa teoretické vyučovanie a súvislú prax v zariadeniach
predprimárnej prípravy a školských kluboch.
Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, praktická príprava sa realizuje podľa
súčasnej platnej legislatívy.
Čl. II
Spôsob prihlásenia na štúdium a podmienky prijatia
a) Uchádzač podá žiadosť o štúdium na predpísanom tlačive na riaditeľstvo školy do 31. mája
(prvý termín) predchádzajúceho školského roka alebo v prípade neprijatia na vysokú školu do 31.
júla (druhý termín).
b) V žiadosti musí byť lekárom potvrdený dobrý zdravotný stav uchádzača.
c) K žiadosti musí uchádzač pripojiť overené maturitné vysvedčenie, štruktúrovaný podpísaný
životopis, potvrdenie o pracovnej pozícii pedagogického zamestnanca (nie je podmienka prijatia)
s presným uvedením dátumu začiatku pracovného pomeru (MŠ, ZŠ, školský klub v sieti
Ministerstva školstva) a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Podmienky pre prijatie na štúdium sú:
• získané úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie
• overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

• dobrý zdravotný stav
Konkrétne kritériá na prijímacie skúšky sú každoročne schvaľované pedagogickou radou a radou
školy a zverejnené na internetovej stránke školy.
Čl. III
Organizácia a obsah štúdia
a) Podľa učebného plánu majú uchádzači absolvovať predpísaný počet konzultačných hodín podľa
platného ŠkVP.
b) Konzultácie z jednotlivých predmetov sa uskutočňujú vo štvrtok v rozsahu 6-7 konzultačných
hodín. Jedna konzultačná hodina trvá 45 min.
c) Účasť na konzultáciách je predpokladom pre úspešné zvládnutie učiva a ukončenie jednotlivých
ročníkov.
d) Obsah vzdelávania určuje ŠkVP, ktorý bol vypracovaný na základe ŠVP. Vyučujú sa tieto
predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie,
metodika hudobnej výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika
literárnej a jazykovej výchovy, metodika rozvíjania matematických predstáv, tvorivá dramatika, hra
na hudobný nástroj, aplikovaná informatika, odborná prax.
Povinnou súčasťou štúdia je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia: v MŠ 90 hodín
a v ŠKD 60 hodín. Okrem toho sú povinní absolvovať súvislú prax v rozsahu 15 dní v MŠ, 6 hodín
denne a 10 dní v ŠKD, 5 hodín denne.
e) Predmety, ktoré majú teoreticko-praktický charakter, musia žiaci v rámci praktickej prípravy
povinne absolvovať. Predmet odborná prax musia žiaci absolvovať 100% rozsahu.
f) Žiak je povinný vykonať skúšky z každého predmetu za každý polrok štúdia. Účasť na skúškach je
povinná. Skúšky vykonáva mimo času konzultácií. Vyučujúci stanoví dva riadne termíny skúšky
a jeden náhradný termín. Ak sa žiak ani v určených termínoch nedostaví na skúšku, nie je možné
ho z daného predmetu klasifikovať. Po ukončení každého ročníka bude uchádzačovi vydané
vysvedčenie za daný ročník.
g) Ak je žiak najviac z dvoch predmetov hodnotený stupňom nedostatočný, môže požiadať
o opravné skúšky z daných predmetov. Žiadosť o opravnú skúšku žiak podáva písomne vedeniu
školy do troch dní po klasifikačnej pedagogickej rade.
h) Štúdium uchádzač ukončuje maturitnou skúškou v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s vyhláškou č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorá pozostáva

z praktickej časti odbornej zložky a z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Po
úspešnom vykonaní PČOZ a TČOZ maturitnej skúšky bude uchádzačovi vydané maturitné
vysvedčenie.
Čl. IV
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda platnosť 01. 07. 2019

Mgr. Galina Šimončičová
Riaditeľka školy

