STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Strečnianska 20, P.O. BOX 14
850 07 Bratislava 57
PODMIENKY
pre prijímacie konanie do študijného odboru
5361 N praktická sestra - externá - večerná forma štúdia, dvojročná
pre školský rok 2019/2020
(pre absolventov stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou)
Kritériá pre prijatie uchádzačov boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní na
pedagogickej rade školy dňa 10. apríla 2019 určujem tieto podmienky prijímacieho konania.
V školskom roku 2019/2020 otvárame 1 triedu večernej formy 2-ročného štúdia.
Prijať je možné 30 uchádzačov.

Prijímacia skúška sa uskutoční dňa
18. júna 2019 o 08.00 hod.
Prijímacia skúška pozostáva:
 z písomného testu z predmetu Biológia (ľudské telo) v rozsahu gymnaziálneho učiva, ktorý
obsahuje 2 časti:
o časť A (otázky s možnosťou výberu alternatív a, b, c) s maximálnym počtom 30 bodov,
o časť B (otázky bez výberu alternatív, s priamou krátkou odpoveďou) s maximálnym počtom
14 bodov,
Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa dosiahnutého počtu bodov z písomného testu z predmetu
Biológia (časť A, časť B).
Pri rovnosti bodov bude určené poradie podľa počtu získaných bodov z písomného testu z časti B.
Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania, ak z písomného testu z predmetu Biológia
získa najmenej 10 bodov, ak získa 0 – 9 bodov nevyhovie prijímaciemu konaniu.
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá na
základe vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory:
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c) centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka
s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
Do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne,
zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú
schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm a poruchy psychického
vývinu.
Zdravotnú spôsobilosť uchádzača o štúdium musí potvrdiť všeobecný lekár na prihláške.
Uchádzač musí mať podanú prihlášku na škole najneskôr do 31. mája 2019, potvrdenú všeobecným
lekárom spolu s prílohami (overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis).

Mgr. Eva Drobná, v. r.
riaditeľka
Bratislava 10. apríl 2019

