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
(EDU ID organizačnej zložky školy: 100008052)
pre školský rok 2022 – 2023 (prijímame 10 žiakov)
Riaditeľka Súkromnej spojenej školy (SSŠ) zverejňuje pre záujemcov o štúdium na Súkromnom hudobnom a
dramatickom konzervatóriu (SHDK) v Martine v zmysle § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)
v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský
rok 2022/2023 nasledujúce informácie o prijímacom konaní.

1. termín
		

2. termín

4. máj 2022 (podľa počtu uchádzačov a aktuálnych protipandemických opatrení
prípadne aj 5. a 6. máj 2021)

11. máj 2022

Prihlášky na štúdium je potrebné zaslať vytlačené v papierovej podobe na adresu Súkromná spojená škola,
Ul. J. Lettricha 3, 036 01 Martin najneskôr do 20. marca 2022. 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 2022/2023 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.
Úspešné vykonanie talentovej skúšky znamená, že účastník ani z jednej časti nezíska 0 bodov.
2. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV – PROSPECH
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). V prípade potreby prepočtu slovného hodnotenia
na známku budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej
školy Čl. 3.

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 v bode č. 1. (TALENTOVÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY), bude prednostne prijatý
uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za bod č. 3 (SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY).
Manipulačný poplatok spojený s TPS je 10,00 €.
Prijatí budú tí uchádzači, ktorí úspešne vykonajú talentovú skúšku a svojím umiestnením v poradí
neprekročia stanovený počet prijímaných žiakov na zvolený študijný odbor. Nástup do 1. ročníka je súčasne
podmienený úspešným ukončením štúdia na základnej škole..
Na tento odbor neprijímame žiakov s rečovými vadami (napr. račkovanie) a chorobami hlasiviek
(odporúčame priniesť doklad o vyšetrení foniatrom, keďže spev je jedným z profilových predmetov HDO).
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy. Voči
rozhodnutiu o neprijatí je možné sa odvolať v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je zákonný zástupca v prípade prijatia žiaka povinný zaslať
škole najneskôr 23. mája 2022 (osobne, mailom – podpísané obomi zákonnými zástupcami a zoskenované
alebo poštou – rozhoduje pečiatka odoslania).
V prípade, že sa nemôžete v daný termín overenia talentu prezenčnou formou zúčastniť, kontaktujte
prosím zriaďovateľku školy:
Mgr. art. Ľubomíru Krkoškovú na tel. č. 0910 960 680.

Mgr. Silvia RAJČANOVÁ, PhD.
riaditeľka školy

