
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

 

 
AKTUALIZOVANÉ  

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV  
do 1. ročníka na štvorročné štúdium v šk. r. 2020/2021 

 

5361 M praktická sestra (denné štúdium) 
 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. sa prijímacie konanie bude konať na základe uvedených kritérií.  

I. Prijímacie konanie 
1. Do I. ročníka v študijnom odbore praktická sestra v školskom roku 2020/2021 podľa § 65  

ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. a so súhlasom zriaďovateľa môže byť prijatých 60 žiakov (dve triedy). 
2. Do I. ročníka v študijnom odbore praktická sestra budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky  

§ 62 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. a na základe výsledkov dosiahnutých počas štúdia na ZŠ. 
3. Prijímacie konanie sa uskutoční administratívnou formou na základe vyplnenia a zaslania všetkých 

potrebných údajov poštou, osobne alebo elektronicky doručených na adresu školy.  
 

II. Podmienky prijatia 
1. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, príp. základná škola alebo iná stredná škola, doručí cez 

informačný systém školy (napr. EduPage), e-mailom, poštou, prípadne osobne prihlášku a ostatné 
potrebné dokumenty na komplexné posúdenie uchádzača o prijatie na adresu školy SZŠ  
v Dolnom Kubíne s dátumom prijatia do 19.05.2020 do 13:00 hod.. 

2. Potvrdenie záujmu a schopnosti študovať uvedený študijný odbor (príp. sa doplní do 31.8. 2020). 
3. Potvrdená zdravotná spôsobilosť a odporúčanie uchádzača od všeobecného lekára (príp. sa doplní). 

 

III. Kritériá prijatia 
1. Uchádzač získava body vypočítané z kompletne vyplnenej prihlášky na vzdelávanie pre strednú 
školu, vysvedčení žiaka zo ZŠ, diplomov alebo výsledkových listín súťaží potvrdzujúcich výkon žiaka. 

 
Zohľadnenie 

študijných výsledkov: 
Známky 

z vysvedčenia 
Výpočet:  

z=známka z predmetu 
Súčet získaných bodov: 

(max. bodov) 

SJL (z1) a MAT (z2) 
8. roč. 

Počet bodov = 5 x (4- z1) x (4- z2) 
Max. bodov = 45 

polrok 9. roč. Max. bodov = 45 

BIO (z1)  a CHE (z2) 
8. roč. 

Počet bodov = 3 x (4- z1) x (4- z2) 
Max. bodov = 27 

polrok 9. roč. Max. bodov = 27 

ANJ alebo NEJ 
8. roč. 

Počet bodov = 2 x (4- z) 
Max. bodov = 6 

polrok 9. roč. Max. bodov = 6 

Celkový prospech 
1,00 na koncoročnom 

vysvedčení: 

6. roč. 

5 bodov 

Max. bodov = 5 

7. roč. Max. bodov = 5 

8. roč. Max. bodov = 5 

Predmetová 
olympiáda, športová 

súťaž, umelecký 
výkon 

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

Max. bodov = 5 

9. roč. Max. bodov = 5 

Celonárodná alebo 
medzinárodná účasť 

na súťaži 

8. roč. 10 bodov  Max. bodov = 10 

9. roč. 10 bodov  Max. bodov = 10 

Celkový maximálny počet získaných bodov: 201 bodov 
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IV. Prijatie uchádzača 
1. Uchádzač splnil podmienky prijatia, ak získal 20  bodov.   
2. Na základe kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov podľa najvyššieho počtu získaných bodov.  
3. Pri rovnosti bodov rozhodne o poradí priemer známok na koncoročnom vysvedčení zo ZŠ v poradí 

od 8 roč. až po 6 roč.  
4. Prijatý uchádzač resp. jeho zákonný zástupca je povinný zaslať strednej škole záväzné potvrdenie 

o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium elektronicky, poštou alebo osobne do 4. 6. 2020.  
 

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. Spoločné ustanovenia 
1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej   

spôsobilosti žiaka. Zákonný zástupca uchádzača predloží vyjadrenie lekára o schopnosti študovať 
zvolený študijný odbor do 31. augusta 2020. 

2. Zákonný zástupca prijatého uchádzača doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú  
k prihláške na vzdelávanie najneskôr do 31. augusta 2020. Rozhodujúci je dátum doručenia škole. 

3. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov odošle riaditeľ školy najneskôr do 29. mája 2020. 
4. Zákonný zástupca žiaka čím-skôr, najneskôr do 4. júna 2020 doručí strednej škole, na ktorú bol 

uchádzač prijatý „Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium“ elektronicky, poštou 
alebo osobne prípadne cez informačný systém základnej školy (napr. Edupage). Rozhodujúci  
je dátum doručenia na strednej škole. 

5. Ak zákonný zástupca záväzne nepotvrdí nastúpenie žiaka na štúdium v uvedenom termíne, 
rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné a voľné miesto sa ponúkne 
ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ak zákonný zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. 

6. Zákonní zástupcovia neprijatých žiakov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
7. Odvolanie sa podáva na riaditeľa Strednej zdravotníckej školy Dolný Kubín. O odvolaní rozhoduje 

Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu. 
8. Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy. 
9. V prípade nenaplnenia počtu miest v 1. kole prijímacieho konania, riaditeľ školy najneskôr  

do 15. júna 2020 zverejní na webovom sídle školy rozhodnutie o tom, či sa uskutoční 2. kolo 
prijímacieho konania na nenaplnený počet miest. 

 
VII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium na školský rok 2020/2021 boli prerokované na zasadnutí 

pedagogickej rady dňa 06. 05. 2020 a schválené riaditeľom školy dňa 06. 05. 2020. 
2. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 20. 05. 2020 od 15:00 hod. na web-stránke školy 

a na výveske v budove školy.    
 

V Dolnom Kubíne 06. 05. 2020                                     Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ školy 


