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www.szsba.sk
PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
V súlade s § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní
na pedagogickej rade školy dňa 13. februára 2019 určujem tieto podmienky prijímacieho
konania do 1. ročníka študijného odboru praktická sestra pre školský rok 2019/2020
pre obidva termíny prijímacieho konania.
Študijný odbor:
Kód študijného odboru:
Počet tried:
Počet žiakov:

praktická sestra
5361 M
2
62

Termín podania prihlášky:
do 20. apríla 2019
Termín konania prijímacej skúšky: 1. termín: 13. máj 2019 o 08.00 h,
2. termín: 16. máj 2019 o 08.00 h.
I. Podmienky prijímacieho konania
Tab. 1

Stanovených počet
bodov pre prijatie
maximálny minimálny
1. Písomný test zo Slovenského jazyka a literatúry
20
8
2. Písomný test z Biológie
20
8
3. Celoslovenské testovanie žiakov zo Slovenského jazyka a literatúry 20
2
4. Profilový predmet – Biológia
20
5
5. Biologická olympiáda
2
6. Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania
3
SPOLU
85 bodov 23 bodov
Kritéria prijímacieho konania

1. Písomný test zo Slovenského jazyka a literatúry
(rozsah učiva 5. - 9. ročníka ZŠ v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného
vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ).
2. Písomný test z Biológie
(rozsah učiva 7. ročníka ZŠ – Človek a jeho telo, Zdravie a život človeka).
3. Celoslovenské testovanie žiakov zo Slovenského jazyka a literatúry
Tab. 2
Dosiahnuté %

100 – 85,0

84,9 – 70,0

69,9 – 55,0

54,9 – 40,0

39,9 – 25,0

24,9 – 15,0

14,9 - 0

Body

20

16

12

8

4

2

0

4. Profilový predmet - Biológia
Známke z predmetu Biológia za 6. – 9. ročník budú pridelené body stanovené v tabuľke:
Tab. 3

Známka
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný

Počet bodov
5
4
3
1

5. Biologická olympiáda
V biologickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal jej úspešným riešiteľom
minimálne v okresnom kole. O tejto skutočnosti musí priložiť doklad.
Počet bodov: 2
6. Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania.
V zdravotníckych súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania akceptujeme umiestnenie
na 1. - 3. mieste v krajskom kole a účasť na celoštátnom kole. O umiestnení je nevyhnutné
priložiť doklad.
Počet bodov: 1 (za 1. - 3. miesto v krajskom kole),
2 (za účasť na celoštátnom kole).
Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme.
Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania, ak z celkového počtu 85 bodov
získa 23 a viac bodov a súčasne musí byť splnená podmienka minimálneho počtu bodov
v Tab. 1 a splní podmienky zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania.
V prípade rovnakého počtu bodov budú o poradí uchádzača rozhodovať:
a) body za profilový predmet - Biológia,
b) body za celoslovenské testovanie žiakov zo Slovenského jazyka a literatúry.
Podmienkou prijatia na strednú školu je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 percent a spĺňa
kritériá zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania.
II. Doplňujúce kritéria
Ak sa uchádzač nezúčastnil v školskom roku 2018/2019 celoslovenského testovania žiakov
zo Slovenského jazyka a literatúry ekvivalentný počet bodov získa za body, ktoré mu budú
pridelené k známke z predmetu Slovenský jazyk a literatúra za 6. – 9. ročník podľa Tab. 3
s maximálnym počtom 20 bodov.
III. Kritériá zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium
Do študijného odboru praktická sestra 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 praktická sestra 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.

Mgr. Eva Drobná, v. r.
riaditeľka

Bratislava 13. február 2019

