
Piaristická spojená škola Františka Hanáka 
Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza 

 

Organizačná zložka Piaristická stredná odborná škola  F. Hanáka 

Prievidza 

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 

Riaditeľka  Piaristickej strednej odbornej školy  Františka Hanáka v Prievidzi po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 

30.1.2019  určuje tieto kritériá na prijatie uchádzačov  do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020  na štvorročný  

študijný odbor 

                                                     

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

Počet prijímaných žiakov: 9  

 

1. Podmienkou prijatia je: 

a) Podanie prihlášky na štúdium na našej strednej škole + potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti 

študovať daný odbor. Na toto štúdium nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý má nekorigovateľné 

poruchy reči, poruchy správania, je oslobodený od telesnej výchovy a trpí poruchami farbocitu. 

b) ukončenie nižšieho stredného vzdelania - dokladom je koncoročné vysvedčenie z 9.ročníka ZŠ, ktoré musí 

predložiť žiak najneskôr v prvý septembrový týždeň školského roku 2019/2020 

c) úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky, ktorej cieľom je overenie jazykových, hudobných, 

výtvarných a pohybových zručností, 

d) umiestnenie uchádzača na 1.-9. mieste v zostavenom poradovníku, 

e) klasifikácia správania v 6. – 9. ročníku základnej školy stupňom veľmi dobré 

 

 Zdravotné požiadavky na uchádzača v zmysle štátneho vzdelávacieho programu:  

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil 

všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o 

schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. V študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči, poruchy správania, 

je oslobodený od telesnej výchovy a trpí poruchami farbocitu.  

 

Súčasťou prijímacieho konania v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je 

overenie jazykových, hudobných, výtvarných a pohybových schopností. 

 

2. Žiaci budú prijatí podľa umiestnenia v poradovníku  - prijatí budú tí žiaci, ktorí sa umiestnia na 1.- 9.mieste 

a zúčastnia sa zápisu prijatých uchádzačov. Žiak, ktorý neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, bude 

z daného zoznamu vyradený. 

 

3. Prijatí môžu byť len tí uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku z každej zložky talentovej prijímacej 

skúšky  úspešne.  

 

4. Poradie žiakov bude zostavené podľa nasledovných kritérií: 

a) Výsledok z jazykovej zložky talentovej prijímacej skúšky – maximálne 20 bodov 

b) Výsledok z hudobnej zložky talentovej prijímacej skúšky – maximálne 20 bodov 

c) Výsledok z výtvarnej zložky talentovej prijímacej skúšky – maximálne 20 bodov 

d) Výsledok z telovýchovnej zložky talentovej prijímacej skúšky – maximálne 20 bodov 

e) Študijné výsledky na základnej škole – maximálne 20 bodov 

študijné výsledky- do úvahy sa berie priemerný študijný prospech zo známok na konci 8. ročníka 

a v 1. polroku 9. ročníka, ktorý sa vypočíta zo všetkých známok uvedených na prihláške (s výnimkou 

správania a výchov). Uchádzač môže získať 20 bodov. Ak sa žiak učil dva cudzie jazyky, do 

priemeru sa započíta známka z toho jazyka, z ktorého dosiahol lepší prospech. Prepočítacia tabuľka:  

 

 

 

 



Priemer v 8.roč. body Priemer v 9.roč. body 

 1,00 10 1,00 10 

1,01 – 1,20 9 1,01 – 1,20 9 

1,21 – 1,40 8 1,21 – 1,40 8 

1,41 – 1,60 7 1,41 –  1,60 7 

1,61 – 1,80 6 1,61 – 1,80 6 

1,81 – 2,00 5 1,81 – 2,00 5 

2,01 – 2,20 4 2,01 -2,20 4 

2,21 – 2,40 3 2,21 – 2,40 3 

2,41 – 2,60 2 2,41 – 2,60 2 

2,61 – 3,00 1 2,61 – 3,00 1 

3,01- 0 3,01- 0 

 

5. V prípade  rovnosti bodov viacerých uchádzačov o vyššom umiestnení v zozname uchádzačov rozhodujú 

pomocné kritériá  v nasledovnom poradí: 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť( k prihláške musí byť pripojené rozhodnutie lekárskej 

posudkovej komisie o schopnosti študovať daný odbor), 

b) je sirota alebo polosirota, 

c) súrodenec uchádzača je žiakom alebo absolventom našej školy, 

d) má lepší študijný priemer. 

 

6.  Prijímanie žiakov so ŠVVP 
Ak má na našej škole záujem študovať žiak so ŠVVP, ktorého zákonný zástupca  bude požadovať pre 

uchádzača o štúdium v prvom ročníku  strednej školy individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka 

so ŠVVP, priloží k prihláškovým  materiálom žiaka nasledovné doklady:  

- písomnú žiadosť o individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so ŠVVP v bežnej triede 

strednej  školy pre školský rok 2019/2020  

- individuálny výchovno-vzdelávací program uchádzača o štúdium, podľa ktorého bol  

vzdelávaný na ZŠ s aktuálnymi prílohami (správami z vyšetrenia z poradenského centra, ktorého je žiak 

klientom) 

 

Jazyková zložka prijímacej skúšky - max. počet získaných bodov: 20 

Forma prijímacej skúšky: písomná, ústna 

Potrebné pomôcky: písacie potreby, kópia umeleckého textu určeného na prednes v tlačenej podobe (nie písaná 

rukou) 

 

1. Písomná časť 

- dotvorenie školou zadaného textu (rozprávanie) v časovom limite 20 minút 

- rozsah práce: 10 – 15 viet 

- hodnotí sa dodržiavanie pravopisnej normy, kompozícia, obsah a štylizácia  

- uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (10 b), chválitebný (8 b), dobrý (6 b), dostatočný (4 

b), nedostatočný (2b) 

 

2. Ústna časť 

A.  Prednes umeleckého textu (spamäti), ktorý si uchádzač pripraví vopred a naučí sa ho naspamäť 

- umelecký text (úryvok, časť textu) si uchádzač zvolí sám, môže si vybrať poéziu alebo prózu, ukážka musí byť 

vhodná pre príjemcu predškolského veku  

- časový limit: max. 5 minút 

- uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5 b), chválitebný (4 b), dobrý (3 b), dostatočný (2 b), 

nedostatočný (1b) 

- hodnotí sa dodržiavanie výslovnostnej normy, umelecká interpretácia a uplatňovanie neverbálnych prostriedkov 

(mimika, gestikulácia, postoj) 

B. Práca s neznámym textom -  prečítanie školou zadaného textu 

- hodnotí sa dodržiavanie výslovnostnej normy, čistota reči a uplatňovanie prozodických vlastností reči (tempo, 

pauza, melódia, prízvuk, dôraz, sila hlasu) 

- uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5b), chválitebný (4b), dobrý (3b), dostatočný (2 b), 

nedostatočný (1b) 

 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z jazykovej časti úspešne, ak jeho hodnotenie v každej časti (t.j. písomná 

časť, ústna časť A., ústna časť B.) bude vyjadrené stupňami výborný – dostatočný. 



Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z jazykovej časti neúspešne, ak jeho hodnotenie v niektorej časti skúšky 

(t.j. písomná časť, ústna časť A., ústna časť B.) bude vyjadrené stupňom nedostatočný. 

 

 

Hudobná zložka prijímacej skúšky - max. počet získaných bodov: 20 

Forma prijímacej skúšky: praktická 

Spôsob hodnotenia: v každej časti skúšky klasifikačnými stupňami výborný - nedostatočný 

Potrebné pomôcky:  

1) zoznam 10 rôznych piesní – ľudové, umelé, moderné (nie detské), ktoré uchádzač aktívne ovláda a dokáže 

zaspievať spamäti 

2) notový zápis ku každej piesni z tohto zoznamu 

 

Jednotlivé zložky skúšky: 

A) Intonácia piesne (vokálny prejav) – uchádzač zaspieva jednu pieseň z prineseného zoznamu podľa 

vlastného výberu. 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5 b), chválitebný (4 b), dobrý (3b), dostatočný 

(2 b), nedostatočný (1b) 

B) Intonácia piesne s rytmickým sprievodom – intonácia jednej piesne so sprievodom rytmického hudobného 

nástroja (Orffov inštrumentár) z prineseného zoznamu, v tejto časti vyberá pieseň z prineseného zoznamu 

skúšajúci, resp. skúšobná komisia. 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5 b), chválitebný  (4 b), dobrý (3b), 

dostatočný (2 b),  nedostatočný (1b). 

C) Rytmický príklad – zopakovanie predvedeného rytmu. 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5 b), chválitebný  (4 b), dobrý (3b), dostatočný 

(2 b),  nedostatočný (1b). 

D) Tvorivá dielňa – preukázanie schopnosti pohotovej nápaditosti a tvorivosti na otázku skúšajúceho. 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5 b), chválitebný  (4 b), dobrý (3b), 

dostatočný (2 b),  nedostatočný (1b) 

 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z hudobnej časti úspešne, ak jeho hodnotenie v každej časti  (t.j. A, B, C, 

D)  bude vyjadrené stupňami výborný – dostatočný. 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z hudobnej časti neúspešne, ak jeho hodnotenie v niektorej časti skúšky 

(t.j. A, B, C, D) bude vyjadrené stupňom nedostatočný. 

 

Poznámka: ako náhrada hudobnej zložky prijímacej skúšky sa  môže uchádzačovi uznať absolutórium hudobnej 

teórie, ktoré uchádzač preukáže vysvedčením za 7.ročník ľubovoľnej  ZUŠ. V tomto prípade získa uchádzač za 

hudobnú zložku 20 bodov. Kópiu vysvedčenia zo ZUŠ zasiela uchádzač spolu s prihláškou na štúdium. Ovládanie 

hry na hudobný nástroj nie je podmienkou, nevyžaduje sa. 

 

 

Výtvarná zložka prijímacej skúšky – max.počet získaných bodov: 20 

Forma prijímacej skúšky: praktická 

Požiadavky na uchádzača 

Uchádzač musí preukázať: 

- Základy figurálneho a priestorového zobrazovania. 

- Schopnosť ladenia farieb. 

- Základy trojrozmerného vytvárania a manuálne zručnosti vedúce k rozvoju jemnej motoriky. 

Obsah skúšky 

1. časť: Figurálna kompozícia na danú tému (maľba)  

Uchádzač bude v 1. časti hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (10 b), chválitebný  (8 b), dobrý ( 6 b), 

dostatočný (4 b),  nedostatočný (2b) 

2. časť : Trojrozmerný objekt z papiera na danú tému 

Uchádzač bude v 2. časti hodnotený klasifikačnými stupňami: výborný (10 b), chválitebný (8 b), dobrý ( 6 b), 

dostatočný (4 b),  nedostatočný (2b). 

Maximálny počet získaných bodov spolu: 20 

 

Potrebné pomôcky  
Uchádzač si k vykonaniu skúšky prinesie vlastné pomôcky: nožnice, orezávač, pravítko. 



Ďalšie potrebné pomôcky a materiál: farebné papiere, výkresy, lepidlo, temperové farby, paleta, štetce, pohár, 

handrička apod. zabezpečí skúšajúca škola.  

Poznámka: Uchádzač si môže doniesť vlastné pomôcky a materiál uvedený v predchádzajúcej vete. 

 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z výtvarnej  časti úspešne, ak jeho hodnotenie v každej časti  (t.j.  1.časť 

, 2. časť) bude vyjadrené stupňami výborný až dostatočný. 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z výtvarnej časti neúspešne, ak jeho hodnotenie v niektorej časti skúšky 

(t.j. 1. časť, 2. časť ) bude vyjadrené stupňom nedostatočný. 

 

 

Pohybová zložka prijímacej skúšky - max. počet získaných bodov: 20 

Forma prijímacej skúšky: praktická 

Potrebné pomôcky: športový úbor, športová obuv, hudobný doprovod k časti skúšky A) 

 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY   

 Obsah prijímacej skúšky vychádza z výkonových a  obsahových štandardov základných škôl vo vzdelávacej 

oblasti  zdravie a pohyb. 

 Prijímacia skúška z oblasti pohybových edukačných činností nehodnotí len samotný výkon, ale hlavne mieru 

predpokladov („talent“) uchádzača na osvojenie si pohybových zručností a rozvoj pohybových schopností. 

 Prijímacia skúška z oblasti pohybových a športových činností pozostáva zo štyroch disciplín (pohybových 

činností). 

 Uchádzači sú povinní vykonať prijímaciu skúšku v športovom úbore a športovej obuvi. 

 Uchádzačom bude pred vykonaním prijímacej skúšky poskytnutý nevyhnutný čas na primerané rozcvičenie sa. 

 Uchádzačom bude poskytnutá pri špecifických cvičeniach „dopomoc“, nutná z hľadiska dodržania bezpečnosti. 

 Samotná prijímacia skúška sa vykoná len raz, bez možnosti opravy (opakovania). 

 Každá časť skúšky sa hodnotí osobitne klasifikačnými stupňami/známkami výborný - nedostatočný 

 

Jednotlivé časti skúšky: 

A) Rytmická gymnastika  -  krátka zostava s hudobným doprovodom (RG): 

Uchádzač/ka  po predvedení ukážky a „vyskúšaní si“ musí predviesť samostatne krátku zostavu s hudobným 

doprovodom (doprovod si zabezpečí uchádzač sám vo forme mp3 alebo iného média) 

 

 5 – 6 krokov v ¾ rytme (valčíkový krok) 

 poloobrat (180°) 

 prísunný (poskočný) krok  -  skok prednožmo strižný („nožničky“) 

 prísunný (poskočný) krok  -  skok prednožmo strižný skrčmo („čertík“) 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5b), chválitebný  (4b), dobrý (3b), dostatočný (2b),  

nedostatočný (1b) 

 

B) Športová gymnastika  -  akrobatická zostava (ŠG): 

Uchádzač/ka  po predvedení ukážky, rozcvičení a „vyskúšaní si“ musí predviesť samostatne (s dopomocou) 

 stoj na rukách  („stojka“) 

 kotúľ vpred do drepu  -  stoj 

 váha zánožmo s výdržou („lastovička“) 

 kotúľ letmo 

 premet bokom (“mlynské kolo“) 

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5b), chválitebný  (4b), dobrý (3b), dostatočný (2b),  

nedostatočný (1b) 

 

C) Loptové hry  -  úroveň zvládnutia základných herných činnosti jednotlivca (LH): 
Uchádzač podľa vlastného výberu (volejbal, basketbal), po  predvedení ukážky a „vyskúšaní si“ musí predviesť 

samostatne základné herné činnosti jednotlivca vo vybranej loptovej hre. 

 

 volejbal: 

 odbíjanie obojruč zhora (prstami) 

 odbíjanie obojruč zdola („báger“) 

 

 



 

 basketbal: 

 pohyb s loptou (dribling) 

 dvojtakt a streľba na kôš  

Uchádzač bude hodnotený klasifikačnými stupňami výborný (5b), chválitebný  (4b), dobrý (3b), dostatočný (2b),  

nedostatočný (1b) 

 

Hodnotenie ŠG, RG, LH 

 

5 bodov / známka 1  =  uchádzač  predviedol pohybovú ukážku v plnom rozsahu  a správnom technickom 

prevedení (ŠG, RG, LH), dodržal   predpísanú rytmiku krokov (RG) 

4 body / známka 2  = uchádzač  predviedol pohybovú ukážku v plnom rozsahu s menšími chybami v technickom 

prevedení (ŠG,RG,  LH), dodržal   predpísanú rytmiku krokov (RG) 

3 body / známka 3  = uchádzač  predviedol pohybovú ukážku v plnom rozsahu s väčšími chybami v technickom 

prevedení (ŠG, RG, LH), menšie chyby v dodržaní predpísanej rytmiky  krokov (RG) 

2 body / známka 4  = uchádzač  nepredviedol pohybovú ukážku v plnom rozsahu (ŠG, RG, LH,  väčšie chyby 

v dodržaní predpísanej rytmiky  krokov (RG) 

1 bod / známka 5  = uchádzač  nedokázal predviesť pohybovú ukážku (ŠG, RG, LH) 

 

 

 

D) Člnkový beh -  hodnotenie úrovne pohybových schopností: 
 

Uchádzač/ka  podľa inštrukcií absolvuje člnkový beh (4x10 m) na výkon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchádzač bude hodnotený podľa svojho výkonu (dosiahnutý čas) podľa nasledujúcej tabuľky: 

 

 

Známka /počet bodov dosiahnutý čas v s 

Výborný /5 bodov  do 12,5 

Chválitebný /4 body    12,6-13,2 

Dobrý / 3 body    13,3-13,9 

Dostatočný /2 body  14,0-14,6 

Nedostatočný /1 bod    14,7 a viac .... 

 

 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z telovýchovnej časti úspešne, ak jeho hodnotenie v každej časti  (t.j. A, 

B, C, D)  bude vyjadrené stupňami výborný – dostatočný. 

Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku z telovýchovnej  časti neúspešne, ak jeho hodnotenie v niektorej časti 

skúšky (t.j. A, B, C, D) bude vyjadrené stupňom nedostatočný. 

 

 

 

 

 

 

V Prievidzi 30.1.2019     RNDr. Viera Beňová 

            riaditeľka školy 


