Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
Ul. J. Kozáčeka 4
960 01 Zvolen

tel. 045/5203711
fax. 045/5203746
e-mail: szszvolen@post.sk

K r i t é r i á
pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene do 4-ročného denného
štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2020/2021
Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene v zmysle 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 po prerokovaní
pedagogickou radou a po vyjadrení rady školy určuje kritériá pre prijatie do 4-ročného denného
štúdia odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2020/2021:
1. Na základe plánu výkonov pre školský rok 2020/2021 určil Banskobystrický samosprávny kraj
počet tried a žiakov 1. ročníka 4-ročného denného štúdia odboru 5361 M praktická sestra
nasledovne:
Študijný odbor
5361 M

praktická sestra

Dĺžka
štúdia
4 roky

Počet
tried
2

Počet
žiakov
44

2. Bodové hodnotenie:
- za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok
z koncoročnej klasifikácie predmetov za 8. ročník a polročnej klasifikácie predmetov
za 9. ročník nasledovne:
2. 1. Povinné predmety:

slovenský jazyk a literatúra,

matematika.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 5. (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.
2. 2. Profilové predmety:

biológia.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 3. (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.
2. 3. Doplnkové predmety:

prvý cudzí jazyk,

dejepis,

geografia,

fyzika,

chémia.
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho
vzťahu: počet bodov = 2. (4 - x) . (4 - x), kde x je známka.

3. Prospech:
- ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 (výborný)
zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský
rok.
4. Ďalšie kritériá:
- do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0 - 100
bodov.
4.1. Predmetová olympiáda - sa započítava do bodového hodnotenia:
 ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom kole olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a biológie - 10 bodov,
 ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v krajskom kole olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a biológie - 20 bodov.
4.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia: sa započítavajú do bodového hodnotenia:
 ak bol žiak úspešný v aktivitách národného významu - 50 bodov,
 ak bol žiak úspešný v aktivitách medzinárodného významu - 80 bodov.
4.3. Ak žiak na základnej škole pracoval v záujmovom krúžku prvej pomoci, v krúžku
zameranom na ochranu zdravia človeka alebo v krúžku zameranom na starostlivosť
o človeka, získa v bodovom hodnotení 10 bodov.
5. V prípade rovnosti bodov bude mať prednosť uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov
z profilového predmetu biológia.
6. Dokumentácia:
- správne vyplnená prihláška - nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti.
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží v zmysle Vyhlášky MZ SR
č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory a Štátnych vzdelávacích programov zdravotníckych študijných
odborov, vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača pre odbornú
prípravu v zdravotníckom študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole najneskôr
do 31. augusta 2020.
7. Do študijného odboru 5361 M praktická sestra budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá
na zdravotnú spôsobilosť k výkonu povolania praktickej sestry.
Splnenie zdravotných kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom na prihláške na
štúdium (viď. bod 6).
Do študijného odboru 5361 M 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.
8. Poradie uchádzačov:
- súčet vstupných bodov určí poradie prijatých uchádzačov.
Pri rovnosti bodov rozhodnú body získané z profilového predmetu.
Najlepší podľa poradia do poradového čísla určeného zriaďovateľom školy (44) budú prijatí,
ostatní neprijatí.
V prípade, že sa nenaplní plánovaný počet výkonov a na štúdium sa bude hlásiť uchádzač,
ktorý na bol na inej zdravotníckej škole neprijatý pre nedostatok miesta, bude prijatý..
Uchádzačom, ktorí budú prijatí na štúdium, škola spolu s doručením rozhodnutia o prijatí
odošle aj záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Poznámka:
Kritériá pre prijatie na štúdium na SZŠ vo Zvolene boli prerokované pedagogickou radou
7. mája 2020.
Ku kritériám pre prijatie na štúdium na SZŠ vo Zvolene sa vyjadrila rada školy 7. mája 2020.

Mgr. Jozef Vallašek,
riaditeľ školy

