KRITÉRIA
upravené v súvislosti s mimoriadnou situáciou so šírením ochorenia
COVID 19 vyvolaného koronavírusom
Úprava v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29.04.2020
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročneho denného štúdia
študijný odbor masér pre školský rok 2020/2021
Kód školy: 607053

Študijný odbor: 5370 M masér

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných
školách.
Riaditeľ školy v zmysle vyššie uvedeného rozhodnutia upravil kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4ročného denného štúdia v študijnom odbore masér pre školský rok 2020/2021.
Po predložení pedagogickej rade a rade školy (elektronicky) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., o výchove a
vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválila Kritériá pre prijímanie
uchádzačov do 1. ročníka 4- ročného denného štúdia v študijnom odbore masér pre školský rok 2020/2021.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka.
Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží
vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne
určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na
vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 1.2 a 1.3.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Potvrdenia (formuláre) z bobov 1.2 a 1.3 vyššie uvedených spoločných ustanovení pre odbor 5370 M masér
sú dostupné na stiahnutie na stránke: www.szsbb.eu v časti kritériá prijímacích skúšok.
A. „Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej
škole Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
B. „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského
24, 974 29 Banská Bystrica"

POKYNY K PRIJÍMACIEMU KONANIU
a)

V školskom roku 2020/2021 sa bude otvárať 1 trieda študijného odboru masér s počtom 30 žiakov.

b)

Termín doručenia prihlášky - PRIHLÁŠKY BOLI DORUČENÉ DO 28. 02. 2020

c)

Uchádzači budú prijatí v poradí od 1. do maximálneho počtu žiakov uvedeného v bode a.)

BODOVÉ HODNOTENIE
1. celkového súčtu preferenčných bodov podľa známok koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej
klasifikácie za 9. ročník (povinné predmety, profilové predmety, doplnkové predmety)
a. ) POVINNÉ PREDMETY

•
•

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika

VZOREC: Počet bodov = 5 . (4 - x) . (4 - x)
b. ) PROFILOVÉ PREDMETY

•
•

Biológia
Cudzí jazyk s lepším prospechom 8.- 9. ročník

VZOREC: Počet bodov = 3 . (4 - x) . (4 - x)
c. ) DOPLNKOVÉ PREDMETY

x - je známka zo ZŠ

•
•
•
•

Dejepis
Geografia
Fyzika
Chémia

VZOREC: Počet bodov = 2 . (4 - x) . (4 - x)

1. Počet bodov za predmetové olympiády a súťaže, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v krajskom alebo
okresnom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY
A SÚŤAŽE
•
Slovenský jazyk a literatúra
•
Cudzí jazyk
•
Telesná a športová výchova
Počet bodov:
Krajské kolo:

1. miesto = 10 bodov
2. miesto = 9 bodov
3. miesto = 8 bodov
4. miesto = 7 bodov
5. miesto = 6 bodov

•
•
•

Biológia
Súvisiace so zdravotníctvom
Výtvarná výchova
Okresné kolo:

1. miesto = 5 bodov
2. miesto = 4 body
3. miesto = 3 body
4. miesto = 2 body
5. miesto = 1 bod

2. Počet bodov za 1. až 5. miesto v medzinárodnej alebo v celonárodnej súťaži v 8. ročníku alebo 9. ročníku
•
•
•
Počet bodov:
Medzinárodná súťaž:

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Telesná a športová výchova

1. miesto = 10 bodov
2. miesto = 9 bodov
3. miesto = 8 bodov
4. miesto = 7 bodov
5. miesto = 6 bodov

•
•
•
•

Biológia
Súvisiace so zdravotníctvom
Výtvarná výchova

Celonárodná súťaž:

1. miesto = 5 bodov
2. miesto = 4 body
3. miesto = 3 body
4. miesto = 2 body
5. miesto = 1 bod

3. Vlastné kritérium Strednej zdravotnícke školy, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
Počet bodov za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s
výchovným zameraním za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a za polročnú klasifikáciu v 9. ročníku
základnej školy.
•
•
•

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk s lepším prospechom
Chémia
Počet bodov:
Priemer za klasifikáciu:

1,00
1,01 - 1,49 (vrátane)
1.50 - 1,99 (vrátane)
2,00 - 2,49 (vrátane)
2.50 - 2,99 (vrátane)
3,00 - 3,49 (vrátane)
3.50 - 3,99 (vrátane)
4,00 a viac

•
•
•

Dejepis
Biológia
Fyzika

• Matematika
• Geografia

100 bodov
90 bodov
80 bodov
50 bodov
30 bodov
10 bodov
5 bodov
0 bodov

2. Pedagogická rada a riaditeľ Strednej zdravotníckej školy Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
rozhodli, že overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania t. j. výtvarný prejav, pohybovo
- motorická časť skúšky a plávanie sa v prijímacom konaní pre šk. r. 2020/2021 konať nebude.
3. Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.
4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a. ) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa
rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b. )

získal väčší počet bodov za bod č. 2 a bod č. 3 bodového hodnotenia týchto kritérií,

c. )

dosiahol väčší počet bodov z určených profilových predmetov školy (za bod č. 1. čl. b.) bodového
hodnotenia týchto kritérií

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo
výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

2. RIADITEĽ STREDNEJ ŠKOLY
2.1 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov
prijímacieho konania.
2.2 Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo
výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
2.3 Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou.
2.4 Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom
sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
2.5 Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim
uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už
uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
2.6 Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej
školy alebo na výveske strednej školy.
2.7 Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu
kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

3. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA UCHÁDZAČA
3.1 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28. februára 2020 podal najviac dve prihlášky na
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva
odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
3.2 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o
presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 3.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na
inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
3.3 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej
bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie
o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
3.4 Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez
informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
3.5 Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na
vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

4. PRIJÍMACIE KONANIE NA NENAPLNENÝ POČET MIEST (druhý termín)
4.1 Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom,
či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
4.2 Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle
rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do
30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1
V súlade s § 66 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platia výsledky prijímacej skúšky len pre školský rok
2020/2021.
V Banskej Bystrici, 30. apríla 2020

PaedDr. Michal Straka
riaditeľ školy

Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Meno a priezvisko, adresa bydliska, tel. kontakt, e-mail (zákonný zástupca uchádzača)

Stredná zdravotnícka škola
PaedDr. Michal Straka
Tajovského 24 974 29
Banská Bystrica

V __________________ , dňa ________________

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
Môj syn/dcéra __________________________________________________________________________
dátum narodenia ______________ , bydlisko _________________________________________________
bol/a prijatý/á na vašu strednú školu.
Študijný odbor __________________________________________________________________________

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
•

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium vo vyššie uvedenom
študijnom odbore.

•

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vyššie uvedenom
študijnom odbore vo vašej strednej škole.
S pozdravom

podpis uchádzača / zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite

