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Kritériá na prijatie do 1. ročníka 4 - ročného denného štúdia v študijnom odbore  
7662 M animátor voľného času v školskom roku 2020/2021 

     
 

 V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú maximálne 70 bodov: 
1)  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu (max. 30 bodov) 
2) za priemerný prospech v 2. polroku 8.ročníka ZŠ a v 1.polroku 9.ročníka ZŠ (max. 30 bodov) 
3) za výsledky Testovania 9 (max. 10 bodov) 
  

Bez  prijímacej skúšky môžu byť prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov 
základnej školy Testovanie 9 dosiahli v predmete slovenský jazyka literatúra najmenej  90% a zároveň 
v premete matematika najmenej 90%. 
 
1) Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry (max. 15 bodov) prebieha formou testu 

s výberom  odpovede. Úlohy budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy 
z nasledovných okruhov: základné literárne druhy – lyrika, epika, dráma (ich znaky a žánre), trópy 
a figúry, schémy a druhy rýmov, členenie slovnej zásoby: podľa dobového výskytu,  podľa citového 
zafarbenia,  podľa pôvodu, podľa spisovnosti; spôsoby tvorenia slov, polysémia – viacvýznamovosť 
slov: synonymá, homonymá, antonymá; príslovia, porekadlá, pranostiky, slohové postupy – 
rozprávací, výkladový, opisný, umelecký; slovné druhy, vetné členy, druhy viet podľa zloženia: 
jednočlenné, jednoduché, súvetia (+ druhy súvetí), jazykové štýly. 
Žiak vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry úspešne, ak získa minimálne 5 
bodov. 
Prijímacia skúška z dejepisu (max. 15 bodov) prebieha formou testu s výberom  odpovede. Úlohy 
budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy z nasledovných okruhov: Staroveký Rím, 
Veľká Morava, Zámorské objavy, Uhorsko v stredoveku, Mária Terézia,  Veľká Francúzska 
revolúcia, uzákonenie spisovnej slovenčiny, Matica slovenská, vznik Spojených štátov amerických, 
1.svetová vojna, Prvá Československá republika, 2. svetová vojna. 
Žiak vykoná prijímaciu skúšku dejepisu úspešne, ak získa minimálne 5 bodov. 

 

2) Priemer priemerných prospechov v 2. polroku 8. roč. a v 1. polroku 9. ročníka (max. 30 bodov): 
 

priemer  body 

1,000 - 1,500 30 

1,501 -  1,750 24 

1,751 - 2,000 18 

2,001 – 2,250 12 

2,251 – 2,500 6 

2,501 – 2,700 2 

2,701 a viac 0 

 
Do priemeru sa počítajú predmety vyučovací jazyk až chémia, ak sú dva jazyky, vyberie sa jeden - 
s lepším hodnotením. 
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3) Výsledky Testovania 9 (max. 10 bodov) hodnotí sa percento úspešnosti v teste zo slovenského 

jazyka a literatúry: 
úspešnosť body 

100% - 90% 10 

89% - 80 % 9 

79% - 70% 8 

69% - 60 % 7 

59% - 50 % 6 

49% - 40 % 5 

39% - 30 % 4 

29% - 20% 3 

19% - 15% 2 

14% - 10 % 1 

9% - 0 % 0 

 
 
 
Žiaci sa zoraďujú do poradia podľa celkového súčtu získaných bodov v prijímacom konaní. V prípade 
rovnosti bodov sa na vyššom mieste umiestnia: 

1. Žiaci, ktorí majú zmenenú pracovnú schopnosť (podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov). 

2. Žiaci, ktorí v prijímacej skúške získali lepšie bodové hodnotenie. 
3. Žiaci s lepším bodovým hodnotením za celkový priemer. 
4. Žiaci s lepším bodovým hodnotením výsledkov Testovania 9 zo slovenského jazyka. 

 

Kritériá boli prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 26.11. 2019. 
 

 
 
          
 

Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy 


