
Súkromná  stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12  Košice 

    

    
Kritériá pre prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností a zručností pre 

školský rok 2021/2022 platné od 17.2. 2021 
 
 

Riaditeľstvo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici č. 17 v Košiciach po 

odsúhlasení na pedagogickej rade dňa 17. 2. 2021 prijalo na školský rok 2021/2022 tieto 

podmienky pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pomaturitného štúdia odboru pre 7649 N 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 

 

1. Prihlášky na študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa 

podávajú do 31. mája daného školského roka. Uchádzači neprijatí na vysokú školu môžu 

podávať prihlášky na štúdium do 31. júla daného školského roka.  

 

2. V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť 

prijatý žiak, ktorý má mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú 

komunikačnú schopnosť a nekorigovateľné poruchy reči, špecifické poruchy správania, 

autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. Uchádzači nesmú trpieť vážnymi 

chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a nervového systému. Do 

študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť 

prijatý žiak, ktorý trpí vážnym sluchovým postihnutím a zrakovým postihnutím, slabšie 

poruchy korigované okuliarmi sú prípustné. Žiak nesmie mať rečovú chybu alebo 

chybu výslovnosti. 
 

3. V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť 

prijatý žiak, ktorý bol oslobodený od telesnej výchovy.  
 

4. K prihláške uchádzača musí byť doložené osvedčenie o zdravotnom stave, t. j.   

lekárom potvrdená fyzická a duševná spôsobilosť na štúdium daného odboru. 

Súčasťou prihlášky je overená kópia maturitného vysvedčenia, resp. najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania.  

 

5. Prijímacia skúška pozostáva  z overovania špeciálnych schopností, zručností a talentu 

žiaka (talentová skúška).   

 

6. Uchádzačov hodnotí trojčlenná odborná komisia z každej zložky prijímacej skúšky.  

 

7. V nadväznosti na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie sa v tomto školskom roku 

nebude konať prezenčná prijímacia skúška, uchádzač o štúdium zasiela 

videonahrávku. Táto videonahrávka bude plnohodnotne nahrádzať prezenčnú časť 

prijímacích skúšok na overenie špeciálnych schopností a zručností. 

 

8. Podrobnosti k videonahrávke si uchádzač môže vyžiadať na adrese 

talentovky@bukovecka.com. Tieto podrobnosti budú k dispozícii od 1. apríla 2021 

a záujemca môže o nich požiadať až po doručení prihlášky na štúdium u nás. 

Videonahrávka musí byť škole doručená do 21.6. 2021. Pre uchádzačov prihlásených 

k termínu 31.7.2021 budú podrobnosti k dispozícii od 1.8. 2021  a videonahrávka musí 

byť škole doručená do 23. 8.2021. 

 

9. Za videonahrávku ako povinnú súčasť prijímacieho konania uchádzač získa 10 až 

100 bodov.  

 

mailto:talentovky@bukovecka.com


10. Videonahrávka pozostáva zo štyroch úloh v bodovej hodnote 30, 30, 30 10 bodov.  Aby 

bol uchádzač na prijímacom konaní úspešný, v prvej až tretej úlohe musí získať 

minimálne 10 z 30 bodov).  

 

11. Pri rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhoduje: 

a) potvrdenie preukazujúce, že uchádzač pracuje v škole alebo v školskom zariadení 

b) počet bodov za hudobné zručnosti 

c) počet bodov za jazykové zručnosti 

d) počet bodov za pohybové zručnosti 

 

Zverejnenie výsledkov: 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené do troch dní na webovom sídle a na výveske 

školy. 

 

                                                                                                     PhDr. Tatiana JURSOVÁ 

                                            riaditeľka školy 

 

V Košiciach, dňa 17. februára 2021 


