
Súkromná  stredná odborná škola, Bukovecká 17, 040 12  Košice 

       
Kritériá pre prijímacie skúšky 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 v dennej forme štúdia: 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka vo všetkých odboroch 

učiteľského zamerania je  spolu 58 žiakov. 

Štúdium je bezplatné. Zápisné na štúdium do každého ročníka je 70 €. Podmienkou prijatia 

je aj súhlas s uvedenými poplatkami. 

 

7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
 

 V prihláške na štúdium musí byť lekárom potvrdená spôsobilosť uchádzača na 

štúdium učiteľského odboru. 

 V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť 

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

komunikačnú schopnosť a nekorigovateľné poruchy reči, špecifické poruchy správania, 

autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. Uchádzač nesmie trpieť vážnymi 

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

študijného odboru 7649 M 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 taktiež nesmie mať lekárom stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú 

diagnózu  (vyšší stupeň skoliózy, epilepsia ......)   

 Vzhľadom na profil absolventa sa štúdium neodporúča žiakom s poruchami 

učenia. V prípade integrovaného žiaka je potrebné vopred individuálne 

konzultovať druh integrácie s riaditeľom školy. 
 

Prijímacia skúška pozostáva  z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov, celkového 

prospechu a ďalších kritérií: 

 

1 ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný 

nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety - slovenský jazyk a literatúra  + matematika 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.2  Profilové predmety -   biológia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.3  Doplnkový predmet - dejepis 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

2 PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3 ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom (5 bodov)  alebo krajskom kole (10 bodov) v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, 



MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Daný počet bodov 

sa prideľuje za najvyšší dosiahnutý výsledok v každom z uvedených predmetov. 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Do celkového hodnotenia  sa za dosiahnutý výsledok v okresnom kole prideľuje 5 bodov,  

za dosiahnutý výsledok v krajskom kole  sa prideľuje 10 bodov. Diplom o účasti sa do 

celkového hodnotenia nezapočítava. Započítava sa jednorazovo len najvyšší možný 

výsledok v jednej súťaži. 

3.3 Umelecký výkon 

Za dosiahnutý výsledok v okresnom kole sa prideľuje 5 bodov, za dosiahnutý výsledok 

v krajskom kole sa prideľuje 10 bodov. Daný počet bodov je možné pripočítať jednotlivo 

najviac za tri položky (HV, VV, literárna tvorba + umelecký prednes). Diplom o účasti sa 

do celkového hodnotenia nezapočítava. 

3.4  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Za každé celonárodné a medzinárodné umiestnenia sa započítava 15 bodov.  

3.5  Vlastné kritérium  

 Žiak môže získať 1 bod za každý dosiahnutý výsledok (1. až 3. miesto) v školskom kole 

v 7., 8. a 9. ročníku v umeleckých, športových a vedomostných súťažiach. 

 Žiak získa ďalších 10 až 100 bodov za videonahrávku doručenú do 29.4.2021. 

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

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

minimálne 10 z 30 bodov). Videonahrávka je povinnou súčasťou prijímacieho 

konania. V nadväznosti na nepriaznivú pandemickú situáciu bude plnohodnotne 

nahrádzať prezenčnú časť prijímacích skúšok  na overenie špeciálnych schopností 

a zručností. Podrobnosti k videonahrávke bude potrebné vyžiadať na adrese 

talentovky@bukovecka.com.   

 V prípade pominutia pandemickej situácie sa môže prezenčne realizovať aj 

prijímacia skúška na overenie špeciálnych schopností a zručností (ďalších 90 

bodov), ktorá   pozostáva z 3  častí: 

1. Hudobná výchova – 30 bodov 

A. hlasové schopnosti – intonačné schopnosti, rytmické cítenie, hudobná pamäť, 

tonačné cítenie, harmonické cítenie 

B.   ak žiak navštevoval ZUŠ alebo hudobný kurz, môže si pripraviť prednes (nie 

je podmienkou), v takom prípade je potrebné priniesť si hudobný nástroj 

(okrem akordeónu a klavíra ) a  notový materiál na prednesy 

C.   priniesť zoznam 10 ľudových piesní, ktoré vie žiak/čka zaspievať 

2. Výtvarná výchova – 30 bodov 

Obsah skúšky tvoria dve práce, ktoré preveria fantáziu a predstavivosť, farebné 

cítenie, schopnosť nakresliť a namaľovať videné predmety. Námety sa oznámia 

žiakom pred skúškou. Práca bude na formáte A3 (výkresy dostanú žiaci v škole), 

materiál a pomôcky, t.j. mäkké ceruzy (2B - 6B), štetce okrúhle i ploché, 

akvarelové  alebo temperové farby, paleta, nádoby na vodu, mastný pastel, si 

donesú žiaci sami. 

3. Jazyková výchova– 30 bodov 

Prednes spamäti (poézia alebo próza), prečítať zadaný text, správna výslovnosť, 

schopnosť improvizovať (vymyslieť príbeh)  na zadanú tému, schopnosť 

pohotovo komunikovať. 

V prípade, že sa nebude realizovať prezenčná časť prijímacích skúšok na overenie 

špeciálnych schopností a zručností, hodnota videa sa navýši o hodnotu bodov za 

prezenčnú časť, teda o 90 bodov. 

 

7661 M  sociálno-výchovný pracovník 
 

 V prihláške na štúdium musí byť lekárom potvrdená spôsobilosť uchádzača na 

štúdium učiteľského odboru. 

 V študijnom odbore 76 Učiteľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý má mentálne, 

zmyslové alebo telesné postihnutie, má narušenú komunikačnú schopnosť a 
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nekorigovateľné poruchy reči, špecifické poruchy správania, autistický syndróm, 

poruchy psychického vývinu. Uchádzač nesmie trpieť vážnymi chorobami srdcovo-

cievneho systému, dýchacích ciest a nervového systému, vážnym sluchovým 

postihnutím a zrakovým postihnutím, slabšie poruchy korigované okuliarmi sú 

prípustné. Žiak nesmie mať logopédom  potvrdenú výraznú rečovú chybu alebo chybu 

výslovnosti.  

Vzhľadom na profil absolventa sa štúdium neodporúča žiakom s poruchami 

učenia. V prípade integrovaného žiaka je potrebné vopred individuálne konzultovať 

druh integrácie s riaditeľom školy. 

 

Prijímacia skúška pozostáva  z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov, celkového 

prospechu a ďalších kritérií: 
 

1 ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný 

nasledovne: 

1.1 Dva povinné predmety - slovenský jazyk a literatúra  + matematika 
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

1.2 Profilové predmety -  biológia 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

SSOŠ Bukovecká 17, Košice určila 2 profilové predmety: 

1.3 Doplnkové predmety – občianska náuka 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

2 PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového 

hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3 ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

3.1 Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom (5 bodov)  alebo krajskom kole (10 bodov) v 8. ročníku 

alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, 

MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Daný počet bodov 

sa prideľuje za najvyšší dosiahnutý výsledok v každom z uvedených predmetov. 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť 

Do celkového hodnotenia  sa za dosiahnutý výsledok v okresnom kole prideľuje 5 bodov,  

za dosiahnutý výsledok v krajskom kole  sa prideľuje 10 bodov. Diplom o účasti sa do 

celkového hodnotenia nezapočítava. Započítava sa jednorazovo len najvyšší možný 

výsledok. 

3.3 Umelecký výkon 

Za dosiahnutý výsledok v okresnom kole sa prideľuje 5 bodov, za dosiahnutý výsledok 

v krajskom kole sa prideľuje 10 bodov. Diplom o účasti sa do celkového hodnotenia 

nezapočítava. 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia 

Za každé celonárodné a medzinárodné umiestnenia sa započítava 15 bodov.  

3.5 Vlastné kritérium  

Žiak môže získať 1 bod za každý dosiahnutý výsledok (1. až 3. miesto) v školskom kole v 7., 

8. a 9. ročníku v umeleckých, športových a vedomostných súťažiach. 

Žiak môže získať ďalších 10 až 100 bodov za videonahrávku doručenú do 29.4.2021. Aby 

bol žiak na prijímacom konaní úspešný, musí získať v tomto kritériu minimálne 20 

bodov. Videonahrávka je povinnou súčasťou prijímacieho konania. V nadväznosti na 

nepriaznivú pandemickú situáciu bude plnohodnotne nahrádzať prezenčnú časť 



prijímacích skúšok. Podrobnosti k videonahrávke bude potrebné vyžiadať na adrese 

videovizitka@bukovecka.com.   

Pokiaľ má žiak podanú prihlášku aj na talentový odbor a k nemu poslal video so splnenými 

kritériami, toto video sa mu s adekvátnym prepočítaním bodov započíta aj na odbor sociálno-

výchovný pracovník.    

 

V prípade pominutia pandemickej situácie sa môže prezenčne realizovať aj prijímacia 

skúška, a to ústnym pohovorom z predmetov SJL (45 bodov) + BIO (45 bodov). 
     V prípade začleneného žiaka  je potrebné podať spolu s prihláškou aj žiadosť o úpravu prijímacích 

pohovorov. 

 

Ak sa nebude realizovať prezenčná časť prijímacích skúšok na overenie špeciálnych 

schopností a zručností, hodnota videa sa navýši o hodnotu bodov za prezenčnú časť, 

teda o 90 bodov. 

 
4  V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV budú postupne uplatnené nasledovné kritériá: 

a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne 

prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho 

zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť. Tento bod sa nevzťahuje na obmedzenia 

zdravotného stavu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre odbor 76 

Učiteľstvo.  

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c) dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy 
 

Zverejnenie výsledkov: 

Výsledky prijímacích skúšok v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo  a sociálno-výchovný pracovník  budú zverejnené na výveske školy a 

webovom sídle školy najneskôr 20. mája 2021. Prijatým uchádzačom bude zaslané  rozhodnutie 

o prijatí najneskôr 20. mája 2021 emailom alebo riadnou poštou.  

 

Pre obidva študijné odbory platí nasledovné: 

- záväzné nastúpenie na štúdium potvrdzuje prijatý uchádzač doručením tlačiva Záväzné 

potvrdenie o nastúpení na štúdium do 25. mája 2021. Potvrdenie sa doručuje cez 

informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej 

schránky strednej školy (avšak s najneskorším doručením do školy v horeuvedený deň, 

teda 25. máj 2021), alebo osobne v škole (tel. kontakt 0904 914 798), 

- v prípade nedoručenia  potvrdenia o nastúpení na štúdium na našu školu v stanovenom 

termíne, teda do 25. mája 2021, resp. doručenia potvrdenia o nenastúpení na štúdium na 

našej škole, riaditeľka školy prijme na uvoľnené miesta ďalších v poradí. 

 

                                                                                             PhDr. Tatiana JURSOVÁ 

                                            riaditeľka školy 

V Košiciach, dňa 17.  februára 2021 
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