STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Strečnianska 20, P.O. BOX 14
850 07 Bratislava 57
PODMIENKY
pre prijímacie konanie do študijného odboru
5315 N zdravotnícky záchranár
externé - večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, trojročné
pre školský rok 2019/2020
(pre absolventov stredných škôl s ukončenou maturitnou skúškou,
ktorí sú zamestnaní na úseku Integrovaného záchranného systému)
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 3-ročného
pomaturitného kvalifikačného 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,
 z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností (beh na 12 minút, skok z miesta znožmo,
spor ležmo za rukami/min. – „kliky“, sed - ľah/min.):
Počet bodov
4
3
2
1
0

Beh 12 min.
rozpätie hodnôt
3100 - 2500
2499 - 2000
1999 - 1500
1499 - 1000
999 - 0

Skok z miesta
znožmo
rozpätie hodnôt
260 - 217
216 – 187
186 - 157
156 - 127
126 - 0

Spor ležmo za
rukami/min.
rozpätie hodnôt
70 - 58
57 - 45
44 - 33
32 - 20
19 - 0

Sed – ľah/min.
rozpätie hodnôt
62 - 52
51 - 42
41 - 32
31 - 22
21 - 0

Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa dosiahnutého počtu bodov:
 z písomného testu z predmetu Biológia (časť A, časť B),
 z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností.
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 a súčasne musí absolvovať overenie fyzickej zdatnosti a pohybových
schopností; ak získa 0 – 9 bodov nevyhovie prijímaciemu konaniu.
Do študijného odboru zdravotnícky záchranár môžu byť prijatí uchádzači, ktorí:
a) sú držitelia vodičského oprávnenia kategórie B,
b) v dobe prijímacieho konania ako aj počas celej dĺžky štúdia sú v pracovno-právnom vzťahu a
pracujú v niektorej zložke integrovaného záchranného systému,
c) spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore – majú dobrú funkčnú schopnosť dolných končatín,
umožňujúcu dlhšie státie a prácu vo vynútených polohách, voľnú pohyblivosť a zodpovedajúcu
svalovú silu horných končatín, dobrú zručnosť a správnu pohybovú koordináciu obidvoch rúk,
netrpia poruchami dynamiky a statiky, záchvatovými stavmi nejasnej etiológie.

Do študijného odboru zdravotnícky záchranár 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.
Uchádzač musí mať podanú prihlášku na škole najneskôr do 31. mája 2019, potvrdenú
zamestnávateľom (úsek IZS) spolu s prílohami (overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške,
fotokópia vodičského oprávnenia kategórie B a životopis).

Mgr. Eva Drobná, v. r.
riaditeľka

Bratislava 10. apríl 2019

