STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Kukučínova 40, 041 37 Košice
Kód školy: 681508
Študijný odbor: 5356 M zdravotnícky asistent (5361 M praktická sestra)

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent (praktická sestra)
v školskom roku 2019/2020
Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 28. januára 2019 v súlade s § 65 ods. 1 písm. b) 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 štvorročného štúdia študijného odboru 5356 M
zdravotnícky asistent (5361 M praktická sestra) pre školský rok 2019/2020:
I. Prijímacie konanie
1. V školskom roku 2019/2020 sa budú otvárať 3 triedy študijného odboru zdravotnícky asistent (praktická sestra)
s počtom 90 žiakov.
2. Bez vykonania písomnej prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia
budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy Testovanie 9-2019
dosiahnu v každom predmete (slovenský jazyk a literatúra a matematika) samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
Požadované údaje je uchádzač povinný dokladovať bez vyzvania pri podaní prihlášky na štúdium.
3. Prijímacia skúška sa bude konať 13. mája 2019 (pondelok) a 16. mája 2019 (štvrtok).
4. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenského jazyka
a literatúry a z biológie.
5. Okruhy tém na prijímaciu skúšku uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent tvoria prílohu
pozvánky.
6. Uchádzači o štúdium spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre
pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR. Zdravotný stav
uchádzača posúdi a na prihláške potvrdí pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.
V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ vydaného MZ SR pod. č. Z 347072013-OZdV zo dňa 30.7.2013 do študijného odboru zdravotnícky asistent 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.
7. Uchádzači o štúdium budú prijatí v poradí podľa najvyššieho počtu získaných bodov za:
a) študijné výsledky zo základnej školy (ZŠ)
b) Testovanie 9-2019
c) za písomnú prijímaciu skúšku z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, biológia.
II.

Kritériá na prijímanie uchádzačov
1. a) Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 20 bodov za študijné výsledky zo základnej školy (ZŠ) - za
celkový priemerný prospech. Do úvahy sa berú študijné výsledky - celkový priemerný prospech z povinných
vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (s najlepším priemerom), dejepis, geografia,
matematika, fyzika, chémia, biológia za ročníky:
8. ročník – 2. polrok a 9. ročník – 1. polrok.
Uchádzač o štúdium získa body za celkový priemerný prospech takto:
Ø 1,00 – 1,20 (za vyššie uvedené ročníky) ..........................10 bodov
Ø 1,21 – 1,50
..........................7 bodov
Ø 1,51 – 2,00
......................... 5 bodov
Ø 2,01 – 2,50
......................... 3 body
Ø 2,51 – 2,75
......................... 1 bod
Ø 2,76 a viac
......................... 0 bodov
b) Uchádzač na základe výsledkov Testovanie 9-2019 zo slovenského jazyka a literatúry môže získať maximálne
20 bodov a to takto:
za 1 – 20 %-nú úspešnosť
.......................... 4 body
za 21 – 40 %-nú úspešnosť
.......................... 8 bodov
za 41 – 60 %-nú úspešnosť
.......................... 12 bodov
za 61 – 80 %-nú úspešnosť
.......................... 16 bodov
za 81 – 100 %-nú úspešnosť
.......................... 20 bodov
c) Uchádzač o štúdium z písomnej prijímacej skúšky môže získať maximálne 30 bodov a to 15 bodov
zo slovenského jazyka a literatúry a 15 bodov z biológie.
2. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne spolu 70 bodov.
3. Pri rovnakom počte bodov bude prijatý uchádzač, ktorý
a) dosiahol vyšší počet bodov (percent) v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z profilového predmetu
slovenský jazyk a literatúra,
b) je úspešný riešiteľ olympiády z profilových predmetov (SJL a BIO),
c) získal ocenenie v súťažiach umeleckých , športových a iných.

III.

Prijímanie uchádzačov o štúdium:
1. Na základe uvedených kritérií v bode II. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho
získaného počtu bodov. Prijatí na štúdium budú uchádzači, ktorí budú umiestnení od prvého až po
deväťdesiate miesto.
2. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, musí sa v určenom termíne na základe zápisného lístka zapísať na
štúdium na tunajšej škole. Ak sa na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je
neplatné.
3. Ak po zápise na štúdium sa uvoľnia miesta na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní podľa
zverejneného (aktuálneho) poradovníka.
4. V prípade neprijatia uchádzača na študijný odbor zdravotnícky asistent pre nedostatok miesta, je možné žiaka
prijať aj na voľné miesto do študijného odboru masér.
5. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, predloží pri nástupe do 1. ročníka na kontrolu triednemu učiteľovi
vysvedčenie z 9. ročníka o úspešnom ukončení štúdia na ZŠ.

Košice 28. január 2019

PhDr. Anna Hencovská
riaditeľka školy

