
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, 04012 Košice 

 

Kritériá pre prijímacie skúšky pre školský rok 2023/2024 platné od 23.11. 2022 

7661 M sociálno-výchovný pracovník 

 

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

na pedagogickej rade dňa 23.11.2022 prijalo na školský rok 2023/2024 tieto podmienky pre prijímanie 

žiakov do 1. ročníka v dennej forme štúdia:  

Plánovaný počet prijatých uchádzačov do prvého ročníka je 26 žiakov. Štúdium je bezplatné.  

V študijnom odbore 76 - Učiteľstvo by nemal študovať 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 by 

nemal trpieť vážnymi chorobami srdcovo-cievneho systému, dýchacích ciest a nervového 

systému., vážnym sluchovým a zrakovým postihnutím. Žiak by nemal mať taktiež lekárom 

stanovenú závažnú ortopedickú alebo neurologickú diagnózu (vyšší stupeň skoliózy, epilepsia......)  

V študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, 

ktorý je oslobodený od telesnej výchovy.  

Termíny prijímacích skúšok na odbor sociálno-výchovný pracovník: 

1. termín: 4. máj 2023  

2. termín: 9. máj 2023  

 

Prijatie bez prijímacej skúšky: 

Ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete 

samostatne, je prijatý bez prijímacích skúšok. 

Prijatie na základe prijímacej skúšky: 

Prijímacia skúška pozostáva z posúdenia dosiahnutých študijných výsledkov - celkového 

prospechu (1), bodov za umiestnenie vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach (2)  a 

prezenčnej časti (3).  

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV (10 bodov)  

Do úvahy sa berie prospech na ZŠ: 

 a) výročné hodnotenie za 8. ročník ZŠ   

              b)  polročné hodnotenie za 9. ročník  ZŠ 

              c)  z osemročného gymnázia berieme do úvahy  prospech z výročného hodnotenia   

                        v kvarte a z polročného vysvedčenia v kvinte 

   d)  výsledky vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. 

 

Za prospech do 1,3 sa udeľuje 10 bodov, za prospech do 1,6 sa udeľuje 8 bodov, za prospech  do 1,9 sa 

udeľuje 6 bodov, za prospech do 2,2 sa udeľujú 4 body, za prospech do 2,5 sa udeľujú 2 body, za 

prospech nad 2,5 sa neudeľuje žiaden bod. 

 

2. UMIESTNENIE V SÚŤAŽIACH A OLYMPIÁDACH (bonusové body) 

 

Za umiestnenie v regionálnom a okresnom kole sa žiakovi pripočíta 5 bodov, za umiestnenie v krajskom 

kole 10 bodov a za umiestnenie v celoslovenskom, resp. medzinárodnom kolo 15 bodov.   



3. PREZENČNÁ ČASŤ ( 60 bodov) 

Podmienkou prijatia na uvedený odbor je absolvovanie prijímacieho pohovoru pred 3-člennou komisiou 

v trvaní 15 – 20 min. Obsahom prijímacieho pohovoru bude ústne preskúšanie z profilových predmetov 

slovenský jazyk a literatúra (25 bodov) a biológia (25 bodov), ako aj motivácia k štúdiu, flexibilita 

v reagovaní na otázky a celkovo schopnosť prirodzene predstaviť svoju osobnosť z pohľadu budúceho 

aktívneho študenta v danej oblasti (10 bodov).  

Vyhodnotenie: 

Žiak môže získať celkovo 70 bodov a ľubovoľné množstvo bonusových bodov. 

Celkové bodové poradie prijatých žiakov bude zostavené na základe počtu získaných bodov za prospech 

zo ZŠ, za vedomostné, športové a umelecké súťaže, ústna časť prijímacej skúšky. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí najprv vyšší počet získaných bodov na  ústnej časti  

prijímacích skúšok, následne vyšší počet získaných bodov podľa výsledkov vo vedomostných, 

športových a umeleckých súťažiach. 

 

Zverejnenie výsledkov: 

 

Výsledky prijímacích skúšok v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a 

sociálno-výchovný pracovník budú zverejnené 19. mája 2023.  
 

 

PhDr. Tatiana JURSOVÁ  

       riaditeľka školy  

 

V Košiciach, dňa 23. novembra 2022 

 

 


