KRITÉRIÁ HODNOTENIA TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre uchádzačov o štúdium odboru
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(2-ročné pomaturitné štúdium) s nástupom do 1. ročníka v školskom roku
2021/2022

Prijímacie konanie na odbor 7649 N – 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 N – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo musí absolvovať talentové
skúšky zo štyroch zložiek, a to hudobnej, jazykovej, výtvarnej a pohybovej zložky.
Forma, spôsob a obsah realizácie talentových skúšok závisí od aktuálnej pandemickej situácie. Uchádzač
bude písomne (e-mailom) informovaný o spôsobe a podmienkach realizácie talentových skúšok.
Podmienkou nie je pre prijatie na odbor 7649 N – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:



ovládanie hry na hudobný nástroj,
absolvovanie základnej umeleckej školy.

Uchádzač o štúdium v tomto odbore nesmie:


mať poruchu reči.

Uchádzač vyhovie na talentových skúškach, ak z niektorej časti skúšky získa minimálne 300 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač z talentových skúšok získať je 4000 bodov.
Uchádzač nevyhovie talentovým skúškam, ak z niektorej z častí talentových skúšok získal menej ako 100
bodov a ak má chybnú artikuláciu jednotlivých hlások (rotacizmus, sigmatizmus, huhňavosť, brblavosť
a pod.).
Celkové poradie uchádzačov bude zoradené na základe získaných bodov z jednotlivých častí talentovej
skúšky. Ak uchádzač nevyhovel v niektorej z častí talentových skúšok, nemôže byť prijatý na daný odbor.
Celkové poradie, ako aj informácia o prijatí, resp. neprijatí uchádzača bude doručené e-mailom. 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 90 žiakov do troch tried odboru 7649 N – 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.
Prerokované a schválené pedagogickou radou.
V Humennom dňa 21. mája 2021
Ing. Tomáš Masica, riaditeľ školy

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.

Hodnotenie jednotlivých oblastí talentových skúšok
Oblasť

Hudobná zložka
(max. 1000 bodov)

Jazyková zložka
(max. 1000 bodov)

Výtvarná zložka
(max. 1000 bodov)

Pohybová zložka
(max. 1000 bodov)

Kritérium

Maximálny
počet bodov

intonačné schopnosti

120

hudobná predstavivosť

45

hudobná pamäť

40

hudobné cítenie

115

tonálne cítenie

180

hlasové schopnosti

150

farba hlasu

110

rytmické cítenie

145

vhodnosť výberu piesne pre hlasový rozsah

95

výber témy a cieľ príhovoru

100

vhodnosť výberu jazykových prostriedkov

150

presvedčivosť príhovoru

50

artikulácia a výslovnosť

200

originalita a kultivovanosť príhovoru

50

práca s hlasom a herecké prevedenie

100

spontánnosť a prirodzenosť

50

pohyblivosť bábky

100

kontakt s publikom

100

celkový dojem

100

obsah výtvarnej práce

150

usporiadanie prvkov na výkrese

150

farebné cítenie

200

úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

100

nápad

150

tvorivé riešenie výtvarného problému

150

celkový dojem

100

technické predvedenie jednotlivých povinných prvkov

600

celkový dojem

100

plynulosť a nadväznosť prvkov

200

vhodná úprava zovňajšku a primeraný cvičebný úbor

100

SPOLU

4000

Prerokované a schválené pedagogickou radou.
V Humennom dňa 21. mája 2021

Ing. Tomáš Masica, riaditeľ školy

