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KRITÉRIA
na prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2018 / 2019
v učebnom odbore 8545 H zlatník – klenotník

I. časť
II. časť
III. časť
IV. časť
SPOLU

40 bodov /kreslenie/
80 bodov /modelovanie/
25 bodov /prospech ZŠ/ + Monitor 9
10 bodov /domáce práce/
155 bodov + body za Monitor 9

Body za prospech na ZŠ / 8., 9. roč./ - maximum 25 bodov

Do priemeru
-„-„-„Nad priemer

1
1,5
2
2,5
2,5

=
=
=
=
=

25 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov
0 bodov

Prijatí budú ţiaci s najvyšším počtom bodov
V prvom kole bude prijatých 10 ţiakov.

Talentové skúšky sa uskutočnia dňa 27. marca (streda) 2018 o 8oo hod.
Náhradný termín talentových skúšok je stanovený na 5. júna (utorok) 2018
o 8oo hod.

V Bratislave, dňa 27. 10. 2017

Ing. Zdenek Rada
riaditeľ SOŠ
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KRITÉRIA PRE PRIJATIE ŢIAKA
pre šk. rok 2018/2019

UČEBNÝ ODBOR: 8545 H zlatník – klenotník

1. Ţiak s najväčším počtom bodov
2. Pri rovnosti bodov:
a/ prednosť dostáva ţiak so zníţenou pracovnou schopnosťou
b/ lepší priemer posledného ročníka ZŠ
c/ pri rovnosti priemerov prednosť dostáva ţiak s lepším priemerom
v niţších ročníkoch ZŠ

Schválil: Ing. Zdenek Rada
riaditeľ SOŠ technickej
V Bratislave, dňa 27. 10. 2017
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Účel talentových skúšok
Talentové skúšky na našej škole slúţia v prvom rade na to , aby záujemci
o profesiu „zlatník – klenotník“ mali moţnosť otestovať si svoje praktické
zručnosti ako aj talent, a na základe svojich dosiahnutých výsledkov vedeli
zváţiť svoje reálne šance na zvládnutie tejto profesie.
Zároveň ţiaci dostanú moţnosť oboznámiť sa s novou školou, učiteľmi,
dielňou PV, potrebným náradím, a v neposlednom rade aj s tým, čo ich bude
čakať nasledujúce tri roky.
Týmto spôsobom vo veľkej miere uľahčujeme ţiakom ich rozhodovanie
o voľbe budúceho povolania, pretoţe získajú nielen viacej cenných informácií
o svojej profesii, ale aj istotu, ţe táto práca je zaujímavá, má perspektívu
a uplatnenie v praxi.
Talentové skúšky nenáročnou formou zisťujú predpoklady kaţdého ţiaka
na zvládnutie učiva, a slúţia viac menej ako podklad pre učiteľov a majstrov
odbornej výchovy na to, aby sa títo pedagógovia vedeli individuálne zamerať na
jednotlivcov, ktorí by v začiatkoch mohli mať menšie problémy.

V Bratislave, dňa 27.10.2017

Ing. Ľudovít Iván
ZPV

