
 
 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2022/2023 

Riaditeľ Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave v zmysle zákona  

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení 

neskorších predpisov podľa § 62 - 68 a prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 01. 2022 

zverejňuje tieto kritériá pre prijímanie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2022/2023.  

  

študijný odbor kód odboru 
počet 

tried 

počet 

žiakov 
poskytnutý stupeň 

vzdelania 

7670 M pedagogický asistent 
4-ročné denné 

štúdium s maturitou 
1 24 ISCED 3A 

 

 

Termín skúšky:  1. termín:  2. máj 2022  

 2. termín:  9. máj 2022 

 

Odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

aby sa pred podaním prihlášky informoval osobnou konzultáciu s vedením školy o vhodnosti 

zvoleného študijného odboru a o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. (Prosíme 

kontaktujte nás na tel. čísle 0918 739 299.) 

 

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky, ak dosiahol v celoslovenskom 

testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 80 % (podľa § 65, ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.). 

 

Kritériá na prijatie: 

1. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testov z profilových 

predmetov: 

a) zo slovenského jazyka a literatúry – maximálne 30 bodov 

(Tematické okruhy: umelecké jazykové prostriedky a ich aplikácia v praxi, určovanie slovných 

druhov a vetných členov, literárne druhy a žánre, slovná zásoba, jazykové štýly, slohové 

postupy a slohové útvary, pravopisné cvičenia) 

b) z biológie – maximálne 30 bodov 

(Úlohy sú v súlade s rozsahom učiva biológie siedmeho ročníka ZŠ (podľa učebnice 

Uhereková, M., a kol., Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.) Tematické okruhy: oporná 

a pohybová sústava; tráviaca sústava; dýchacia sústava; obehová sústava a krv; 

močová sústava; regulačné sústavy; rozmnožovacia sústava. 

Uchádzač vyhovel, ak dosiahol minimálne 12 bodov v teste zo SJL a minimálne 

12 bodov v teste z BIO. 



 

2. Študijné výsledky na základnej škole 

  
Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z  

8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5-nedostatočný a 4-dostatočný 

nasledovne: 

 

 

a) Predmety : slovenský jazyk a literatúra, matematika 

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

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 1.(4 − 𝑥).(4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

 

Známka Výpočet Počet bodov 

 1 1(4 – 1).(4 – 1) = 1.3.3=9 9 

2 1(4 – 2).(4 – 2) = 1.2.2=4 4 

3 1(4 – 3).(4 – 3) = 1.1.1=1 1 

 

Maximálny počet bodov (SJL + MAT) 8. ročník 18 

Maximálny počet bodov (SJL + MAT) 9. ročník 18 

Spolu 36 

 

b) Predmety: biológia, anglický jazyk, dejepis, geografia 

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

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 0,5(4 − 𝑥).(4 − 𝑥), 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 

Známka Výpočet Počet bodov 

1 0,5(4 – 1).(4 – 1) = 0,5.3.3=4,5 4,5 

2 0,5(4 – 2).(4 – 2) = 0,5.2.2=2 2 

3 0,5(4 – 3).(4 – 3) = 0,5.1.1=0,5 0,5 

 

Maximálny počet bodov (BIO, ANJ, DEJ, GEO) 8. ročník 18 

Maximálny počet bodov (BIO, ANJ, DEJ, GEO) 9. ročník 18 

Spolu 36 

 

CELKOVÝ POČET BODOV ZA ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY 

Skupina predmetov Počet bodov 

SJL, MAT 36 

BIO, ANJ, DEJ, GEO 36 

Spolu 72 

 



 

Kópiu vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na 

vysvedčení hodnotení slovne (v tomto prípade predkladá vysvedčenie len z príslušným slovným 

hodnotením) alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje 

potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške. 

3. Účasť na súťažiach 

 

Úspechy v súťažiach a predmetových olympiádach a ich umiestnenie treba uviesť 

v prihláške. 

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka sú nepovinnou prílohou 

prihlášky. Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých súťažiach, body sa mu započítajú len raz a to 

za jednu súťaž, ktorá je najvyššie bodovo hodnotená. Počíta sa umiestnenie, ktoré uchádzač 

dosiahol v 6., 7., 8. alebo  9. ročníku (nižšie ročníky sa neakceptujú). 

Spôsob bodovania predmetové olympiády (slovenský jazyk a literatúra, matematika, biológia, 

geografia, dejepis, cudzí jazyk): 

 

Úroveň Umiestnenie Počet bodov 

Celoslovenské 

1. 15 

2. 14 

3. 13 

Krajské kolo 

1. 10 

2. 9 

3. 8 

Okresné kolo 

1. 5 

2. 4 

3. 3 

 

Spôsob bodovania umelecké (výtvarné, hudobné, jazykové (recitačné), súťaže zručnosti, 

športové a náboženské súťaže: 

 

Úroveň 
Individuálna súťaž Kolektívna súťaž 

Umiestnenie Počet bodov Umiestnenie Počet bodov 

Celoslovenské 

kolo 

1. 15 1. 10 

2. 14 2. 9 

3. 13 3. 8 

Krajské kolo 

1. 10 1. 6 

2. 9 2. 5 

3. 8 3. 4 

Okresné kolo 

1. 5 1. 3 

2. 4 2. 2 

3. 3 3. 1 

 

 

4. V prijímacom konaní uchádzač môže získať maximálne (60 +72 + 15) 147 bodov. 



 

Podmienky prijatia: 

 

• Úspešné ukončenie základnej školy. 

• Dobrý zdravotný stav.  

• Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá správu 

z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako  

2 roky.  

• Žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá potvrdenie o zmenenej pracovnej 

schopnosti. 

• Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti 

od lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo. 

• Uchádzač nesmie trpieť vážnymi chorobami:  

o srdcovo-cievneho systému 

o dýchacích ciest 

o nervového systému s chybou pohybového a oporného ústrojenstva 

• Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov, ktorý majú: 

o vážne zrakové postihnite 

o vážne sluchové postihnutie  

o nekorigovateľnú poruchu reči 

o duševnú zaostalosť-mentálnu retardáciu 

• Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a iné) 

je možné integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu po komplexnom posúdení a 

následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom príslušného školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  

• Dôležitým predpokladom úspešného výkonu povolania sú komunikačné zručnosti, 

výrečnosť, kultivované vystupovanie, samozrejmosťou je správny rečový a písomný 

prejav. 

V prípade rovnosti počtu bodov uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie rozhoduje lepší 

priemer známok zo základnej školy (polročná klasifikácia z 9. ročníka a koncoročná klasifikácia 

z 8. ročníka). Ak bodová rovnosť je i po tomto porovnaní, je úspešnejší ten žiak, ktorý získal vyšší 

počet bodov na prijímacej skúške. 

 

V prípade nepredvídaných zmien v súčasnej pandemickej a celospoločenskej situácie, ktoré by 

zasiahli do organizácie prijímacieho konania budú kritériá aktualizované v zmysle pokynov 

MŠVVaŠ SR.   

 

Trnava 26. 01. 2022 

 

 

  

 

 

 PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD. MBA, LL.M 

 riaditeľ školy  


