STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Kukučínova 40, 041 37 Košice
KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do denného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra pre školský rok 2019/2020
Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 28. januára 2019 v súlade s § 69 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú určené nasledovné kritériá pre prijímanie
uchádzačov do 1. ročníka dennej formy trojročného vyššieho odborného štúdia v
školskom roku 2019/2020 v študijnom odbore 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra:
I.

II.
1.
2.

3.

4.

III.

IV.

Prijímacie konanie sa uskutoční 25. júna 2019.
Prihlášky na štúdium (zverejnené na web stránke školy) sa zasielajú do 31. mája 2019.
Prijímacia skúška pozostáva z písomnej prijímacej skúšky z biológie.
Okruhy tém tvoria prílohu pozvánky na prijímaciu skúšku.
Kritériá na prijímanie uchádzačov
Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí úspešne ukončili štúdium na strednej škole
maturitnou skúškou a vykonali písomnú prijímaciu skúšku z biológie.
a) Uchádzač o štúdium môže za test z biológie získať maximálne 20 bodov.
b) Podmienkam prijímacej skúšky vyhovel ten, kto z testu z biológie získa najmenej
5 bodov z 20.
c) Za úspešné vykonanie maturitnej skúšky môže získať maximálne 5 bodov.
1,00 – 1,20
5 bodov
1,21 – 1,50
4 body
1,51 – 2,00
3 body
2,01 – 2,50
2 body
2,51 – 2,99
1 bod
3,00 a viac
0 bodov
Uchádzač o štúdium môže získať maximálne spolu 25 bodov.
Uchádzač o štúdium spĺňa zdravotnú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť
podľa právnych predpisov MZ SR.
Uchádzač o štúdium je povinný k prihláške pripojiť overenú kópiu vysvedčenia
o maturitnej skúške a pripojiť vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti
uchádzača na osobitnom tlačive platnom pre daný študijný odbor zverejnenom na
web stránke školy (www.kukucinka.sk ).
Prijímanie uchádzačov
Pri prijímaní uchádzačov bude prijímacia komisia postupovať tak, že zohľadní
výsledky prijímacej skúšky postupne v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov. Pri
rovnosti počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s lepším priemerným
prospechom na maturitnej skúške.
Ak po zápise na štúdium sa uvoľnia miesta na prijatie, bude sa pokračovať
v prijímacom konaní podľa zverejneného poradovníka.
Počet žiakov v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra:
1 trieda - 31 žiakov.
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