KRITÉRIA HODNOTENIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre školský rok 2021/2022
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(4-ročné denné štúdium absolventov základných škôl)

Prijímacie konanie na odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa uskutoční podľa
zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení.
Uchádzač o odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo musí absolvovať talentové
skúšky zo štyroch oblastí, a to hudobnej, jazykovej, pohybovej a výtvarnej. Do celkového hodnotenia sa
nezahŕňa prospech zo základnej školy.
Podmienkou pre prijatie na odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nie je:



ovládanie hry na hudobný nástroj,
absolvovanie základnej umeleckej školy.

Uchádzač o štúdium v tomto odbore nesmie:




byť zaradený do III. alebo IV. zdravotnej skupiny,
mať poruchu reči,
mať zníženú známku zo správania za posledné dva roky štúdia na základnej škole.

Forma a spôsob realizácie talentových skúšok bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Uchádzač
bude písomne (e-mailom) informovaný o spôsobe a podmienkach realizácie talentových skúšok.
Uchádzač vyhovie na talentových skúškach, ak z každej časti skúšky získa minimálne 20 bodov. Body za účasť
na súťažiach budú pripočítané k výslednému súčtu bodov za jednotlivé časti talentových skúšok. Maximálny
počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 500 bodov.
Uchádzačovi sa pripočítajú body účasť na súťažiach len v prípade, že sa umiestnil na 1. až 3. mieste
v individuálnej okresnej, krajskej alebo celonárodnej súťaži. Účasť na súťažiach je potrebné doložiť kópiou
diplomu, resp. iného dokumentu potvrdzujúceho umiestnenie.
Uchádzač nevyhovie talentovým skúškam, ak z niektorej časti talentových skúšok získa menej ako 20 bodov
a ak má výraznú chybnú artikuláciu jednotlivých hlások (rotacizmus, sigmatizmus, rhinolalia, balbuties,
pod.).
Celkové poradie uchádzačov bude vytvorené na základe získaných bodov z jednotlivých častí talentovej
skúšky a bodov za účasť na súťažiach. Ak žiak nevyhovie v niektorej z častí talentových skúšok, nemôže byť
prijatý na daný odbor. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemerný prospech z predmetov na
základnej škole.
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Celkové poradie, ako aj informácia o prijatí, resp. neprijatí uchádzača bude zverejnená na webovej stránke
školy. Uchádzači budú identifikovaní podľa jedinečného kódu, ktorý bude uchádzačovi pridelený na
začiatku konania talentových skúšok. Následne bude úspešným uchádzačom zasielané rozhodnutie o prijatí
spolu s informáciou o mieste a čase konania zápisu do 1 . ročníka.
V školskom roku 2020/2021 plánujeme prijať 26 žiakov do jednej triedy odboru 7649 M učiteľstvo pre
materské školy a vychovávateľstvo.
Uchádzač, ktorému bude doručené rozhodnutie o neprijatí z dôvodu naplnenia kapacít, sa môže v zákonnej
lehote voči tomuto rozhodnutiu odvolať.
Uchádzačovi, ktorý sa nedostaví na zápis bez predchádzajúceho ospravedlnenia a určenia náhradného
termínu na zápis, bude rozhodnutie o prijatí zrušené a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu úspešnému
uchádzačovi.
Zápis do 1. ročníka uskutoční zákonný zástupca na základe zápisného lístka vydaného základnou školou.
V zmysle platnej legislatívy sa všetky úkony môžu realizovať aj elektronicky.

Hodnotenie jednotlivých oblastí talentových skúšok
Oblasť
Hudobná
(max. 100 bodov)

Jazyková
(max. 100 bodov)

Pohybová
(max. 100 bodov)

Výtvarná
(max. 100 bodov)

Účasť na súťažiach
(max. 100 bodov)

Zložka

Maximálny
počet bodov

hlasové schopnosti a tonálne cítenie

60

hudobná pamäť a hudobná predstavivosť

20

rytmické cítenie

20

prednes umeleckého textu

50

príhovor s bábkou

30

práca s bábkou

20

rytmus

30

umelecký dojem

50

originalita

20

figurálna kompozícia

20

farebnosť

20

kreativita

60

okresné kolo

20

krajské kolo

30

celonárodné

50

SPOLU

500
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