
KRITÉRIÁ  
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia 

študijný odbor praktická sestra pre školský rok 2021/2022 
 

   Kód školy: 607053      Študijný odbor: 5361 M  praktická sestra 
    

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2021 v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., zo dňa 22. 
mája 2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválila Kritériá pre 
prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4- ročného denného štúdia v študijnom odbore praktická sestra pre školský rok 
2021/2022. 

Súčasťou pozvánky na prijímacie skúšky pre uchádzača o štúdium v odbore 5361 M praktická sestra, bude 
„Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej škole 
Tajovského 24, 974 29  Banská Bystrica“, ktorý donesie uchádzač potvrdený lekárom najneskôr v deň konania 
prijímacích skúšok a „Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej škole, 
Tajovského 24, 974 29  Banská Bystrica“, ktorý uchádzač predloží najneskôr v deň konania prijímacích skúšok. 

 

Termíny konania prijímacích skúšok 
a) v prvom termíne    3. mája 2021 (pondelok) 
b) v druhom termíne 10. mája 2021 (pondelok)  

 

 

POKYNY K PRIJÍMACIEMU KONANIU 
1) V školskom roku 2021/2022 sa bude otvárať 1 trieda študijného odboru praktická sestra s počtom 30 žiakov. 

 
2) Termín doručenia prihlášky je 16. apríla 2021.  

Uchádzač má na prihláške (resp. k prihláške doložené samostatné Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka 
študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022 vzor MŠVVaŠ SR: zverejnený na www.szsbb.eu) 
potvrdené od praktického lekára, že je schopný študovať študijný odbor praktická sestra a spĺňa kritériá na 
zdravotnú spôsobilosť podľa vyhlášky č. 364/2009 Z. z.  
Na prihláške uchádzača, žiadame uviesť e-mailovú adresu a telefonický kontakt na zákonného zástupcu 
uchádzača. 
 

3) Uchádzači budú vykonávať prijímacie skúšky, ktoré budú pozostávať z: 
1. didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie v rozsahu ZŠ, 

 
4) Uchádzači budú prijatí v poradí od 1. do maximálneho počtu žiakov uvedeného v bode 1. Poradie sa stanoví 

zostupne podľa: 
a) celkového súčtu bodov za prospech na ZŠ, bodov za olympiády a súťaže a bodov z didaktického testu  

zo slovenského jazyka a literatúry a z  biológie,  
b) v prípade rovnakého počtu bodov bude uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov získaných 

z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry a biológie, 
c) v prípade rovnakého počtu bodov v súlade s § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bude uprednostnený uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou, 

d) v prípade rovnakého počtu bodov podľa písmena b) bude uprednostnený uchádzač s vyšším počtom 
bodov za prospech zo ZŠ, 

e) v prípade rovnakého počtu bodov podľa písmena d) bude uprednostnený uchádzač, ktorý je úspešným 
riešiteľom predmetovej olympiády alebo má umiestnenie v súťaži (bod 5. ods. b).  

 
5) Bodové hodnotenie:  

Uchádzač má možnosť získať celkovo maximálne 610 bodov a to: 
a) maximálne 400 bodov za prospech z vybraných predmetov ZŠ (prospech na ZŠ), pričom sa zohľadňujú 

známky z predmetov (vyučovací jazyk, cudzí jazyk s lepším prospechom 6.-9. ročník, dejepis, zemepis, 
matematika, fyzika, biológia, chémia) za 6., 7., 8. a 9. ročník. Počet bodov sa určuje nasledovne: 
Maximálny počet 200 bodov je za prospech 1,00 z uvedených predmetov.  



 
 
za každú známku  2 (chválitebný)   sa odpočítajú  3 body 
za každú známku  3 (dobrý)   sa odpočíta  6 bodov 
za každú známku   4 (dostatočný)   sa odpočíta  10 bodov 
za každú známku   5 (nedostatočný)  sa odpočíta  14 bodov 
Uchádzačovi, ktorý bude mať prospech 1,00 z uvedených predmetov za všetky ročníky, sa pripočíta 200 
bodov (za prospech tak dostane 400 bodov). 
 

b)  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,  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, regionálnej, územnej súťaži    6 bodov 
1. – 3. miesto v okresnej, obvodnej, mestskej, obecnej 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). Tento doklad musí byť predložený do 
termínu doručenia prihlášky. 
 

c)  maximálne 200 bodov z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry (100) a z biológie (100) 
v rozsahu ZŠ. 

6)  Výsledky  prijímacieho konania budú  zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke školy – 
www.szsbb.eu  najneskôr do 20. mája 2021.  

7)  Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov 
prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej 
školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej 
schránky je do 20. mája 2021. 

8)  Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na 
štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy 
(napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy 
alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia 
o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený na www.szsbb.eu 

9) V prípade nedoručenia potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo zrušenia potvrdenia o nastúpení žiaka 
na štúdium, môže byť na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí. 

10)  V súlade s § 66 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platia výsledky prijímacej skúšky len pre školský rok 
2021/2022. 

 
V Banskej Bystrici, 1. februára 2021       

 
 

PaedDr. Michal Straka 
                  riaditeľ školy 

 

http://www.szsbb.eu/

