
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL TOPOĽČANY  

Kód školy: 641 503   

Študijný odbor: 5361 M  praktická sestra  

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka Strednej zdravotníckej školy           

sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch pre šk. rok 2020/2021 v študijnom odbore  

5361 M praktická sestra sú vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o 

správnom konaní  v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory  

§ 1, odvolávajúc sa na  § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).   

 Prijímanie žiakov do katolíckych škôl sa uskutočňuje v súlade s Predpismi všeobecného 

poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia Nitrianskej diecézy č. 1012/2014                     

z 1. októbra 2014.   

  

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2020/2021   

   

pre študijný odbor: 5361 M praktická sestra   

Termín konania prijímacej skúšky:  

1. termín – 11. mája 2020   

2. termín – 14. mája 2020   

Prerokované na pedagogickej rade: dňa 27. januára 2020    

Forma štúdia: denná    

Dĺžka štúdia: 4 roky   

Počet miest na prijatie: 46 (dve triedy) 

Maximálny počet bodov: 130     

I. Podmienky pre prijatie na štúdium   

   

1. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.   

2. Uchádzač má na prihláške potvrdenú zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v odbore praktická 

sestra všeobecným lekárom pre deti a dorast a nie je oslobodený od telesnej výchovy.   

3. Úspešne vykoná všetky časti prijímacej skúšky.   

4. Uchádzač nesmie mať na ZŠ zníženú známku zo správania.   



 II. Kritéria pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky   

   

Forma prijímacej skúšky jej obsah a rozsah vychádza zo vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.   

 Tabuľka č. 1   

   

Kritériá prijímacieho konania   

Stanovený počet bodov pre 

prijatie   

maximálny   minimálny   

1. Overenie vedomostí z predmetov SJL a biológia      

Písomný test zo SJL   30 bodov   12 bodov   

Písomný test z biológie   30 bodov   12 bodov   

2. Absolvovanie náboženskej výchovy na 2. stupni ZŠ alebo pohovor z 

RKN   
   

10 bodov   

   

10 bodov   

3. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov (monitor)   20 bodov   ---------   

4. Celkový prospech zo ZŠ   30 bodov   ---------   

5. Olympiáda z biológie, SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ)  

Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania   

10 bodov   ----------   

SPOLU   130   34   

 

1. Na písomných prijímacích skúškach možno spolu získať 60 bodov.    
    

Test zo slovenského jazyka a literatúry – maximálny počet bodov 30; minimálny počet 

bodov 12.   

Test biológia v rozsahu učiva 7. ročníka – biológia človeka – teloveda – maximálny počet 

bodov 30; minimálny počet bodov 12.   

2. Súčasťou prijímacieho konania je aj ústny pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva  

(max. 10 bodov). Pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva nerobia tí žiaci, ktorí 

absolvovali vyučovanie náboženstva, resp. náboženskej výchovy na druhom stupni ZŠ (títo 

žiaci automaticky získavajú 10 bodov)    

  

3. Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov (monitor)   

   
Tabuľka č. 2   

   Slovenský jazyk a 

literatúra  
    

Dosiahnuté %   100 – 90    89 – 80    79 – 70    69 – 60    59 – 50    

Body    10    8   6   4   2   

   Matematika        

Dosiahnuté %   100 – 90    89 – 80    79 – 70    69 – 60    59 – 50    

Body    10    8   6   4   2   

 



4. Celkový prospech zo ZŠ   

   

Uchádzač získa body za aritmetický priemer vyučovacích výsledkov zo základnej školy – 6.,  

7., 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka – maximálne 30 bodov.   

   

         30 bodov pri Ø do 1,10                

         25 bodov   - ″ -      1,50                  

         20 bodov   - ″ -      2,00                  

         10 bodov   - ″ -      2,50                  

 5 bodov   - ″ -      3,00        

  

5. Olympiády z biológie, SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), zdravotnícke súťaže súvisiace s 

odborom vzdelávania   

   
Uchádzač môže získať maximálne 10 bodov za jedno najvyššie umiestnenie, ktoré získal na 

predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia so zdravotníckou tematikou, s 

predmetmi slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, prírodopis, resp. biológia, pričom sa 

zohľadní iba jedna najvyššia získaná úroveň (maximálny počet získaných bodov za olympiády 

a súťaže je 10)    

1. – 3. miesto v celoslovenskej súťaži 10 bodov    

1. – 3. miesto v krajskej súťaži 6 bodov   

1. – 3. miesto v okresnej súťaži 3 body    

účastník alebo úspešný riešiteľ 1 bod    

   

Body budú pridelené len v prípade, ak k prihláške bude doložený doklad o dosiahnutom 

umiestnení v olympiáde alebo súťaži (originál alebo overená kópia školou). Tento doklad 

musí byť predložený do termínu doručenia prihlášky.    

   

Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania, ak z celkového počtu 130 bodov 

získa 34 a viac bodov a súčasne musí byť splnená podmienka minimálneho počtu bodov v 

tabuľke č. 1, a splní podmienky zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania.    

   

II.   Kritériá pre prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky:    

V súlade s § 65 odsek 4 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov bude bez prijímacej skúšky  prijatý uchádzač, ktorý v 

celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom 

predmete samostatne úspešnosť 90 % a viac.    

   

III. Kritériá zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania zdravotnícky asistent   

   

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium sú zostavené v súlade s 

vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre 

uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. 

 

  



Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:    

- vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,    

- sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na 5 metrov,    

- centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka            

s korekciou j. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých 

smeroch.   

 

 

V súlade so ŠVP pre študijný odbor 5361 M praktická sestra v časti 4 OSOBITOSTI A 

PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI: 

do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo 

telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, narušenú komunikačnú schopnosť, 

špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického 

vývinu.   

Splnenie týchto kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast.   

 

IV. Záverečné ustanovenia   

   

1. Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom 

termíne, riaditeľ strednej školy určí náhradný termín. Dôvod neúčasti oznámi uchádzač 

alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň 

konania prijímacej skúšky.    

   

2. Na základe uvedených kritérií v bode I. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa 

najvyššieho získaného počtu bodov.   

   

3. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí budú umiestnení od 1. až po 46. miesto.   

   

4. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o poradí nasledovné pomocné kritériá:  

– známky z profilových predmetov na ZŠ (slovenský jazyk a literatúra a biológia)   

– študijný priemer v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka na ZŠ.   

   

5. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, sa musí v určenom termíne zapísať na štúdium  

na tunajšej škole.  V prípade nezapísania sa žiaka na štúdium alebo zrušenie zápisu už 

zapísaného žiaka bude na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí.    

   

6. Ak sa po zápise na štúdium uvoľní  miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom 

konaní podľa poradia pod čiarou zverejneného poradovníka.   

   



7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke 

školy https://szsto.edupage.org/ do troch pracovných dní od konania druhého termínu 

prijímacích skúšok.   

   

V Topoľčanoch 18. januára 2020   

   

  

  

 

 

 

  

  

PaedDr. Peter Buranský           Mgr. Mariana Prochásková       

     riaditeľ DŠÚ Nitra                         riaditeľka školy   

https://szsto.edupage.org/
https://szsto.edupage.org/
https://szsto.edupage.org/

