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Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 
 

na študijný  odbor   

7661 M sociálno-výchovný pracovník  

 denné 4-ročné štúdium v školskom roku 2018//2019 

 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie 

 

Riaditeľka  Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci v zmysle zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle Štatútu PaSA sv. Márie Goretti, Čadca a po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy dňa  07. 03. 2018 určuje tieto kritéria pre prijímanie uchádzačov 

na štúdium: 

  
1. Na PaSA sv. Márie Goretti, Čadca  sa prijímajú žiaci na základe kritérií zriaďovateľa 

    a výchovno –vzdelávacích výsledkov zo ZŠ. 

 

      Uchádzači o štúdium budú prijímaní v zmysle bodovej stupnice. Body budú prideľované 

na základe priemerného prospechu zo základnej školy, celoslovenského testovania žiakov 

9. ročníka ZŠ, úspešného riešenia olympiády a prijímacích skúšok. 

 

2. V prijímacom konaní sa bude zohľadňovať: 

 

        a) Priemerný prospech zo základnej školy – maximálny počet bodov 50 

            Priemer: 

                                   od: 1,00 – 1,50 = 50 bodov 

                                         1,51 – 2,00 = 30 bodov 

                                         2,01 – 2,50 = 10 bodov 

                                         nad 2,51     =   0 bodov 

 

       Priemerný prospech zo základnej školy sa vypočíta zo známok za druhý polrok   

8. ročníka a prvý polrok 9. ročníka  ZŠ z povinných vyučovacích predmetov okrem  

predmetov s výchovným zameraním. 

 

  

         b) Výsledky MONITORU 9 s bodovým hodnotením zo SJL –max. počet bodov 20 

  
               Úspešnosť:      100  -  90 %     -   20 b 
                                       89,9 -  80 %     -   18 b 
                                       79,9 -  70 %     -   16 b  
                                       69,9 -  60 %     -   14 b 
                                       59,9 -  50 %     -   12 b 
                                       49,9 -  40 %     -   10 b 
                                       39,9 -  30 %     -     8 b 
                                       29,9 -  20 %     -     6 b 

http://www.szsfaca.edu.sk/


                                       19,9 -  10 %     -     4 b 
                                        9,99-    0 %     -     0 b          
                                    
3. Prijímacie skúšky zo  slovenského jazyka a literatúry -  max. počet bodov 50 

 

    Slovenský jazyk - učivo v rozsahu učebnej látky 5. - 9. ročníka ZŠ. 

Úlohy pripravené zo zvukovej roviny jazyka, z gramatiky a vetnej skladby, slohových postupov 

a literatúry. Úlohy budú v podobe textov, do ktorých sa bude musieť dopĺňať y, i, ý, i, malé a 

veľké písmená. Budú aj vo forme s výberom správnej odpovede.  

 

 

4. Prijímacie skúšky z prírodopisu -  max. počet bodov 50 

 

    Prírodopis - učivo v rozsahu učebnej látky 7. ročníka ZŠ. 

 

 

5. Úspešná účasť a umiestnenie  v predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré 

súvisia  s predmetmi slovenský jazyk, biológia, výtvarnej výchovy, telesnej a športovej 

výchovy a náboženských súťaží. 

 

Regionálna úroveň /okres, kraj/   Celoslovenská, medzinárodná úroveň 

                           1. miesto 3 body                                        5 bodov 

                           2. miesto 2 body                                        4 body 

                           3. miesto 1 bod                                         3 body 

 

Zohľadní sa iba najvyššia získaná úroveň, maximálne 1 krát pre rovnaký druh olympiády 

alebo súťaže, ktorú žiak získal počas 7.- 9. ročníka základnej školy.  Žiaci  predložia doklad  

spolu s prihláškou.  

Max. počet bodov  25 

 

 

6. Konečné hodnotenie  

    - priemerný prospech zo ZŠ       50 bodov 

    - monitor zo slovenského jazyka  a literatúry     20 bodov 

    - prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry   50 bodov 

    - prijímacie skúšky z prírodopisu      50 bodov 

    - umiestnenie v predmetových olympiádach      25 bodov 

 

    Celkový výsledok skúšok:                                       max. 195 bodov 

 

 

7. Zo získaných bodov v prijímacom konaní a ich výsledného súčtu sa zostaví poradie, 

podľa ktorého prijímacia komisia určí poradie prijatých žiakov. 

 

V prípade rovnosti umiestnenia, prednosť má uchádzač, ktorý má: 

          a.)  lepší výsledok prijímacej skúšky, 

          b.)  lepší priemerný prospech za 8.-9. ročník ZŠ, 

          c.)  lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. 

 



8.  Žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ 

v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacej 

skúšky. 

9. Podmienkou prijatia je: 

 

     - žiak nesmie mať nedostatočnú známku na polročnom vysvedčení v 9. ročníku, 

     - písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a vzdelávaním v duchu    

       katolíckej viery a morálky v zmysle Interného štatútu PaSA sv. Márie Goretti, Čadca. 

 

 

10. V školskom roku 2018/2019 otvárame 1 triedu s odborom 7661 M sociálno-výchovný 

pracovník s počtom žiakov 10  a 7646 M vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť 

s počtom žiakov 10.  

 

 

11. Na splnenie kritérií je potrebné získať minimálne 75  bodov. 

 

 

12. V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnom termíne, dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi  zákonný zástupca  

uchádzača riaditeľke školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľka školy 

rozhodne o ďalšom postupe.  

 

 

13. V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijatých žiakov na štúdium v 1. kole, 

riaditeľka školy do 6. júna 2018 zverejní rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok.  

 

  

 

 

V Čadci, dňa 07. 03. 2018 

 

 

 

 

                                   PhDr. Renáta Kasmanová 

                  riaditeľka školy  

 

 


