
 

Kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium 

do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 
 
 

EDUID školy: 100014982 

Študijný odbor: 5361 M praktická sestra  

 

       Pedagogická rada školy na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2022 prerokovala 

a schválila kritériá prijímacieho konania pre  študijný odbor praktická sestra, ktorý nevyžaduje 

overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, v súlade s §§ 62 – 68 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve 

a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle Dodatku č. 1 Štátneho vzdelávacieho programu 

pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR pod č. S20587-2022-OZV zo dňa 29. 9. 

2022. 
 

Počet žiakov prijímaných do prvého ročníka zverejní škola do 31. 3. 2024. 
 

Termíny konania prijímacej skúšky:  

 1. kolo 

v prvom termíne 2. mája 2024 

v druhom termíne 6. mája 2024 
 

2. kolo (v prípade nenaplnenia počtu miest) 18. júna 2024 
 

Časti prijímacieho konania: 

1. Písomná prijímacia skúška z profilových predmetov. 

 slovenský jazyk a literatúra  

o forma: test 

o čas na vypracovanie: 30 minút 

o maximálny počet bodov: 30 bodov 

o Uchádzač vyhovie kritériám prijímacej skúšky, ak z písomnej 

prijímacej skúšky zo SJL získa minimálne 9 bodov. 

o Okruhy tém v súlade so vzdelávacími štandardmi štátneho 

vzdelávacieho programu pre ZŠ: čítanie s porozumením, zvuková 

rovina a pravopis, lexikálna rovina, morfologická rovina, syntaktická 

rovina, sloh, jazykoveda, literárne druhy, literárne žánre, štruktúra 

diela, štylizácia textu, metrika. 
 

 biológia  

o forma: test 

o čas na vypracovanie: 30 minút 

o maximálny počet bodov: 30 bodov 

o Uchádzač vyhovie kritériám prijímacej skúšky, ak z písomnej 

prijímacej skúšky z BIO získa minimálne 9 bodov. 

o Okruhy tém v súlade so vzdelávacími štandardmi štátneho 

vzdelávacieho programu pre ZŠ - Človek a jeho telo: koža, oporná 

a pohybová sústava, obehová sústava, dýchacia sústava, tráviaca 

sústava, vylučovacia sústava, regulačná sústava, zmyslové orgány, 

rozmnožovacia sústava, výživa, ochorenie orgánových sústav, 
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infekčná choroba, prevencia, výživa, zložky potravy, krvné skupiny, 

vývin jedinca. 
 

2. Ostatné časti: 
 

 zohľadnenie študijných výsledkov v profilovom predmete biológia 

o Preferenčné body budú pridelené za 2. polrok 7. ročníka ZŠ. Ak sa 

predmet v posudzovanom ročníku nevyučoval, alebo nebol hodnotený 

známkou, zaráta sa hodnotenie za prvý polrok alebo za druhý polrok 

z najbližšieho predchádzajúceho ročníka.   

 

známka 1 4 b. 

známka 2 2 b. 

známka 3 1 b. 

známka 4 a 5 0 b. 
 

 umiestnenie v predmetovej olympiáde z biológie, zo slovenského jazyka a 

literatúry alebo v súťaži so zdravotníckou tematikou 

o U uchádzača sa preferenčné body pridelia  iba za jedno najvyššie 

ocenenie od 6. do 9. ročníka ZŠ.   Doklad je potrebné pripojiť 

k prihláške.  

 

 Krajské kolo Celoštátne kolo 

1. miesto 3 b. 6 b. 

2. miesto 2 b. 5 b. 

3. miesto 1 b. 4 b. 
 

 

Podmienky prijatia na štúdium 
 

1. Termín doručenia prihlášky na vzdelávanie je 20. marec príslušného kalendárneho 

roka. Prihlášku je nutné podať na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného 

ministerstvom školstva. Hodnotenie uchádzača na prihláške potvrdzuje základná 

škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja vysvedčenia 

zo ZŠ alebo ich overené kópie. Súčasťou prihlášky môže byť kópia 1 diplomu 

s najlepším umiestnením v predmetovej olympiáde z BIO, SJL  alebo zo súťaže so 

zdravotníckou tematikou. 
 

2. Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú 

kritériá zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania vrátane opatrení 

pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa vyhlášky 

MZ SR č. 364/2009. Uchádzač musí s prihláškou predložiť  vyjadrenie pediatra 

poskytujúceho všeobecnú starostlivosť o deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti 

uchádzača.  
 

3. Do študijného odboru praktická sestra môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej 

spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa osobitného 

predpisu je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium 

na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzača na 

štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač úspešne splní ostatné 

podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola uchádzača na štúdium 

prijme. 
 

4. Žiak, ktorý je žiakom inej strednej školy, nebude zaradený do prijímacieho konania. 
 

5. Uchádzačom o štúdium budú priradené body za: 



a) písomnú prijímaciu skúšku z profilových predmetov (SJL, BIO), 

b) zohľadnenie študijných výsledkov v profilovom predmete biológia, 

c) zohľadnenie umiestnenia v predmetovej olympiáde z biológie, zo 

slovenského jazyka a literatúry  alebo v  súťaži so zdravotníckou 

tematikou. 
        

Uchádzač o štúdium môže získať spolu maximálne 70 bodov. 

Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania, ak získa minimálne 9 

bodov z písomnej prijímacej skúšky zo SJL a minimálne 9 bodov z písomnej 

prijímacej skúšky z BIO. 
 

6. Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške 

v riadnych termínoch, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na 

prijímacej skúške zákonný zástupca oznámi riaditeľovi strednej školy najneskôr 

v deň konania prijímacej skúšky. 
 

7. Poradie uchádzačov bude stanovené podľa najvyššieho získaného počtu bodov 

zostupne a prijatí budú uchádzači od prvého až po posledné miesto podľa  

zverejneného počtu žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka na príslušný 

školský rok. Riaditeľ strednej školy rezervuje miesto v počte prijatých žiakov pre 

tých uchádzačov, ktorí sa zo závažných dôvodov nemohli zúčastniť na prijímacej 

skúške.  
 

8. Pri rovnakom počte bodov bude prijatý uchádzač, ktorý: 

a) má zmenenú pracovnú schopnosť,  

b) získal viac bodov z písomnej prijímacej skúšky z BIO, 

c) získal viac bodov z písomnej prijímacej skúšky zo SJL,  

d) získal viac bodov za zohľadnenie študijných výsledkov v profilovom 

predmete biológia, 

e) získal viac bodov za umiestnenie v predmetovej olympiáde z biológie, zo 

slovenského jazyka a literatúry  alebo v súťaži so zdravotníckou tematikou. 
 

9. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený 17. 

mája 2024 ( pre 2. kolo 21. júna 2024) na webovej stránke školy a zároveň škola do 

tohto termínu odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí.  
 

10. Zápis na štúdium - zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne potvrdí (zašle 

škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium) prijatie na vzdelávanie 

a nástup na štúdium najneskôr do 22. mája 2024 (pre 2. kolo do 26. júna 2024). 
 

11. V zmysle § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní proti 

rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný 

zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. 
 

12. Ak po zápise na štúdium sa uvoľní  miesto na prijatie, vydá riaditeľka školy nové 

rozhodnutie o prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil podmienky 

prijímacieho konania,  za predpokladu, že zákonný zástupca podal v zákonnej lehote 

odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaroval pretrvávajúci záujem 

o štúdium. 
  

13. 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 14. 11. 2022                                            

 

PhDr. Anna Hencovská, MBA                                                                                            

  riaditeľka školy 


