
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

 

K R I T É R I Á   P R I J A T I A   D O   I.  R O Č N Í K A 
 

pre študijný odbor 5361 M praktická sestra v školskom roku 2019/2020 
(štvorročné maturitné denné štúdium pre absolventov základnej školy) 

 

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne v súlade s § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1  vyhlášky MZ SR 
č. 364/2009 Z. z., odvolávajúc sa na § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje na prijatie 
uchádzačov o štúdium tieto podmienky: 

 

I. Prijímacie konanie 
 

1. Do I. ročníka v študijnom odbore praktická sestra v školskom roku 2019/2020 podľa § 65 ods. 1 
zákona č. 245/2008 Z. z., po vyjadrení Rady školy a so súhlasom zriaďovateľa môže byť prijatých 60 
žiakov (pre dve triedy). 

2. Do I. ročníka v študijnom odbore praktická sestra budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky  
§ 62 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. a na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na ZŠ. 

3. Súčasťou prijímacieho konania bude písomná prijímacia skúška zo SJL a BIO, ktorá sa bude konať:  
I. kolo 1. termín 13.05.2019 a 2. termín 16.05.2019. V prípade voľných miest sa bude konať II. kolo 
18.06.2019. 

 
 

II. Podmienky prijatia na štúdium 
 

1. Základná škola doručí prihlášku na SZŠ v Dolnom Kubíne do 20. 04. 2019. 
2. Uchádzač má v prihláške potvrdený záujem a schopnosť študovať študijný odbor praktická sestra. 
3. Uchádzač musí mať v prihláške potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a odporúčanie všeobecného lekára 

pre deti a dorast. 
4. Na základe § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. prijme riaditeľ školy uchádzača o štúdium  

bez prijímacej skúšky, ak v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ dosiahol  
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

 
 

III. Kritériá prijatia uchádzača o štúdium 
 

1. Za výsledky z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ zo slovenského jazyka 
a literatúry (SJL) uchádzači získavajú za: 80 % úspešnosť = 20 bodov, 70 % úspešnosť = 15 bodov, 
60% úspešnosť = 10 bodov. 

2. Na základe výsledkov za predmety SJL a biológia (BIO) dosiahnutých na poslednom koncoročnom 
vysvedčení ZŠ, môže uchádzač získať za prospech: 1 po 5 bodov, 2 po 4 body, 3 po 3 body. Celkovo za 
výsledky na poslednom koncoročnom vysvedčení môže uchádzač získať max. 10 bodov. 

3. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov zo SJL (v rozsahu učiva 5. - 9. roč. ZŠ) a BIO (v rozsahu 
učiva 7.roč. ZŠ). Za výsledky testov v jednotlivých predmetoch môže uchádzač získať max. 70 bodov.  

4. Uchádzač o štúdium získava 5 bodov za reprezentovanie ZŠ v okresných, krajských a celoslovenských 
súťažiach a olympiádach za posledné dva školské roky. 

5. Uchádzač o štúdium môže v prijímacom konaní získať  maximálne 175 bodov. 
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IV. Prijímanie uchádzačov o štúdium 

 
1. Uchádzač úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak získal z písomného testu zo SJL a BIO samostatne 

úspešnosť najmenej 30% (min. 21 bodov z jednotlivých testov).   
2. Na základe uvedených kritérií v bode II. a III. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa 

najvyššieho počtu získaných bodov od prvého až po šesťdesiate miesto.  
3. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodne o poradí študijný priemer známok na 

poslednom koncoročnom vysvedčení zo ZŠ. 
4. Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať na štúdium 

v určenom termíne v budove SZŠ v  Dolnom Kubíne. 
5. Ak sa po zápise uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní podľa 

zverejneného aktuálneho poradovníka. 
 

V. Kritériá zdravotnej spôsobilosti 
V zmysle § 1 vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. a ŠkVP SZŠ Dolný Kubín. 

 
1. Na Strednú zdravotnícku školu v  Dolnom Kubíne môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav 

posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast.  
2. Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na 

prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologickú závažnú činnosť. 
3. 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, poruchy psychického 
vývinu. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium na školský rok 2019/2020 boli prerokované na zasadnutí 
pedagogickej rady dňa  25. 02.2019, na zasadnutí Rady školy dňa 04. 03. 2019 a schválené riaditeľom 
školy dňa 04. 03. 2019. 

2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 16. 05. 2019 na web-stránke školy a na výveske 
v budove školy. 

 
   
 
 
 
 

V Dolnom Kubíne 04. 03. 2019                                     Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ školy 


