SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA , Ul. J. Lettricha č. 3, 036 01 Martin
organizačná zložka:
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Ul. J. Lettricha č. 3, 036 01 Martin
kontakt: 043/43 83 439, 0918/371 009, 0904/226 288, 0910/960 680, www.ssusmartin.sk, ssusmartin@ssusmartin.sk

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
na odbor: 8226 Q – Hudobno‑dramatické umenie – HERECTVO
pre školský rok 2021 – 2022
Riaditeľka Súkromnej spojenej školy (SSŠ) zverejňuje pre záujemcov o štúdium na Súkromnom hudobnom
a dramatickom konzervatóriu (SHDK) v Martine v zmysle § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský
zákon) v znení neskorších predpisov, nasledujúce informácie o prijímacom konaní.
Podľa rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 sú termíny skúšok na overenie talentu určené
na nasledujúce dva dátumy:

1. termín
		

2. termín

5. máj 2021 (podľa počtu uchádzačov a aktuálnych protipandemických opatrení
prípadne aj 6. a 7. máj 2021)

12. máj 2021

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať vytlačené v papierovej podobe na adresu Súkromná spojená škola,
Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin najneskôr do 16. apríla 2021. Na základe doručenej prihlášky obdrží každý
uchádzač pozvánku na talentové prijímacie skúšky, v ktorej bude uvedený termín, organizačné pokyny
a pomôcky nevyhnutné pre účasť.
V rámci prijímacieho konania do I. ročníka šk. roka 2021/2022 budú u uchádzačov zohľadňované nasledujúce
kritériá:
1. TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Talentové prijímacie skúšky pozostávajú z hodnotenia nasledujúcich disciplín (za každú z nich možno získať
0 – 25 bodov):
I. prednes básne (povinný text v prílohe)
II. prednes prózy (povinný text v prílohe)
III. prednes ľudovej a umelej piesne podľa vlastného výberu
IV. tanečná choreografia podľa vlastného výberu
V. herecká pohybová etuda krátky jednoduchý 2 min. príbeh s pointou (bez textu a bez rekvizít;
		 nie pantomíma)
VI. Slohová práca (60 min.) úvaha na zadanú tému
Vlastná literárna tvorba a hra na hudobný nástroj sú vítané a tvoria pomocné kritériá pri prijímaní na SHDK.
2. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV – PROSPECH
Na základe Usmernenia pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných
zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021, ktoré bolo zverejnené MŠVVaŠ dňa 23. 2. 2021,
nebudeme tento avízovaný bod v prijímacom konaní zohľadňovať, a to z dôvodu nekompatibility prípadného
slovného hodnotenia a hodnotenia známkou.
Za prospech na základnej škole budú uchádzačovi pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej
klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku,
z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka), a to z predmetov: Slovenský jazyk
a literatúra, Anglický jazyk a dejepis (0 – 30 bodov).

3. SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
Prijímacia komisia prihliada na výsledky z predmetových olympiád (ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste
v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka – ANJ a DEJ).
Body sú udeľované nasledovne: okresné kolo (5. miesto = 1 bod, 4. miesto= 2 body, 3. miesto= 3 body,
2. miesto= 4 body, 1. miesto= 5 bodov), krajské kolo (5. miesto = 6 bodov, 4. miesto= 7 bodov,
3. miesto= 8 bodov, 2. miesto= 9 bodov, 1. miesto= 10 bodov).

Do celkového hodnotenia žiaka sa započítavajú celonárodné a medzinárodné umiestnenia v umeleckých
súťažiach príbuzných odboru.
Body sú udeľované nasledovne: celonárodné umiestnenie: 1. – 3. miesto (15 bodov), medzinárodné umiestnenie:
1. – 3. miesto (30 bodov).

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa
rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 (SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY).
Manipulačný poplatok spojený s TPS je 10,00 €.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí svojím umiestnením v poradí neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov
(10 žiakov) na zvolený študijný odbor.
Prijatí uchádzači (cca 10) budú pozvaní na zápis do I. ročníka.
V prípade, že sa nemôžete v daný termín overenia talentu prezenčnou formou zúčastniť, alebo ste úspešne
absolvovali talentové prijímacie skúšky na strednú školu na príbuzný odbor, kontaktujte prosím:
Mgr. art. Ľubomíru Krkoškovú na tel. č. 0910 960 680.

Mgr. Silvia RAJČANOVÁ, PhD.
riaditeľka školy

