KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia
študijný odbor farmaceutický laborant pre školský rok 2023/2024
EDU ID školy: 100009346

Študijný odbor: 5311 M farmaceutický laborant

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 16. novembra 2022, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. a v znení zákona č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4- ročného denného štúdia v študijnom odbore
farmaceutický laborant pre školský rok 2023/2024.
Povinnými prílohami prihlášky na strednú školu pre uchádzača o štúdium v odbore 5311 M farmaceutický laborant,
bude v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z. „Doplňujúci formulár zdravotnej spôsobilosti k prihláške uchádzača o štúdium na
Strednej zdravotníckej škole Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica“ (Príloha č. 1), ktorý zákonný zástupca uchádzača
pošle potvrdený lekárom spolu s prihláškou na štúdium. Rovnako je povinnou prílohou prihlášky na strednú školu aj
„Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu uchádzača o štúdium na Strednej zdravotníckej škole, Tajovského 24, 974 29
Banská Bystrica“ (Príloha č. 2).

Termíny konania prijímacích skúšok:
1. termín:
2. termín:

4. mája 2023 (štvrtok) a podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov 5. mája 2023 (piatok)*)
9. mája 2023 (utorok) a podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov 10. mája 2023 (streda)*)

*) do 31. 3.2023 škola zverejní konkrétne termíny prijímacích skúšok vzhľadom na počet uchádzačov

POKYNY K PRIJÍMACIEMU KONANIU
a) Určenie počtu tried a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka pre šk. r. 2023/2024 riaditeľ školy zverejní so súhlasom
zriaďovateľa do 31. marca 2023
b) Termín doručenia prihlášky je 20. marec 2023.
Prihlášku na strednú školu je možné podať len v listinnej forme (prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným
podaním) alebo prostredníctvom školského informačného systému. V prípade, že školský informačný systém z
technických dôvodov nebude môcť elektronicky odoslať prihlášku na všetky stredné školy uvedené v prihláške, zákonný
zástupca bude školským informačným systémom upozornený. Následne zákonný zástupca odošle poštou alebo osobným
podaním vytlačenú prihlášku na tie stredné školy, na ktoré prihláška nebola odoslaná elektronicky zo školského
informačného systému.

Na prihláške je nevyhnnutné uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu na oboch zákonných zástupcov!
V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú prihlášku na štúdium obaja. Výnimku predstavuje
situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisuje len jeden zákonný zástupca na základe toho, že rodičia
zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že prihlášku bude
podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov.
V tomto prípade je nutné vyplniť Prílohu č. 3 a Prílohu č. 4 a zaslať spolu s prihláškou!

DÔLEŽITÉ!!!
V prípade slovného hodnotenia žiaka na základnej škole, požaduje Stredná zdravotnícka škola, Tajovského
24, 974 29 Banská Bystrica doložiť k prihláške prevod slovného hodnotenia základnej školy na známky, ktorý
potvrdí riaditeľ základnej školy!
V prípade, že zákonný zástupca nedoloží k prihláške na štúdium prevod slovného hodnotenia základnej
školy na známky, bude slovné hodnotenie „absolvoval“ uchádzačovi nahradené hodnotením z daného predmetu
z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou !!!
Prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu !

c) Uchádzači vykonajú prijímacie skúšky, ktoré budú pozostávať z: didaktického testu zo slovenského jazyka (SJL)
a literatúry a z chémie (CHEM) v rozsahu učiva základnej školy,
Žiaci bez špeciálno výchovno-vzdelávacích potrieb (ŠVVP)
Test SJL
45 min.
Test CHEM
45 min.

Žiaci so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
Test SJL
60 min.
Test CHEM
60 min.

Neúspešní budú tí uchádzači, ktorí získajú z každého prijímacieho testu (t. j. z testu zo SJL, testu z CHEM) menej ako 5
bodov.
Úspešní budú tí uchádzači, ktorí získajú z každého prijímacieho testu (t. j. z testu zo SJL, testu z CHEM) 5 a viac bodov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorého zákonný zástupca na prihláške vyznačí, že ide o žiaka, ktorý má ŠVVP v zmysle §
63 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, pripojí zákonný zástupca k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú
zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V zmysle § 65 ods. 5 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, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici nezaradil do
kritérií pre prijatie na štúdium možnosť prijatia bez prijímacej skúšky na základe výsledkov Testovania 9 – 2023. Z toho
vyplýva, že všetci uchádzači, ktorí doručia prihlášku na štúdium na Strednú zdravotnícku školu, Tajovského 24, Banská
Bystrica, budú na prijímaciu skúšku pozvaní a budú konať prijímaciu skúšku v určenom termíne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uchádzači budú prijatí v poradí od 1. do maximálneho počtu žiakov uvedeného v bode a. Poradie sa stanoví zostupne
podľa:
1. celkového súčtu bodov za prospech na ZŠ , bodov za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov (Testovanie 92023), bodov za olympiády a súťaže a bodov z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry a z chémie,
2. 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,
3. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 1) je uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov získaných
v didaktickom teste zo slovenského jazyka a literatúry a chémie.
4. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 3) je uprednostnený uchádzač s vyšším súčtom % v teste zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov (Testovanie 9-2023)
5. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 4) je uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov za prospech
zo ZŠ,
6. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 5) je uprednostnený uchádzač s vyšším počtom bodov za účasť na
predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia so zdravotníckou tematikou, s predmetmi slovenský
jazyk a literatúra, cudzí jazyk, chémia, pričom sa zohľadní iba jedna najvyššia získaná úroveň (maximálny počet
získaných bodov za olympiády a súťaže je 10 bodov ( viď. bod e) ods. 3)

DÔLEŽITÉ!!! opäť upozorňujeme
V prípade slovného hodnotenia žiaka na základnej škole, požaduje Stredná zdravotnícka škola, Tajovského
24, 974 29 Banská Bystrica doložiť k prihláške prevod slovného hodnotenia základnej školy na známky, ktorý
potvrdí riaditeľ základnej školy!
V prípade, že zákonný zástupca nedoloží k prihláške na štúdium prevod slovného hodnotenia základnej
školy na známky, bude slovné hodnotenie „absolvoval“ uchádzačovi nahradené hodnotením z daného predmetu
z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou !!!

d.) Bodové hodnotenie: Uchádzač má možnosť získať celkovo maximálne 810 bodov a to:
1.
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 koncoročné známky 6., 7., 8. a polročné známky 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

DÔLEŽITÉ!!!
Uchádzačovi, ktorý bude mať prospech 1,00 z uvedených predmetov za všetky ročníky, sa pripočíta 200 bodov.
Ak pôjde o uchádzača, ktorý bol na základnej škole hodnotený slovne, tieto body mu budú priznané len v prípade, že
zákonný zástupca žiaka doloží k prihláške na štúdium prevod slovného hodnotenia základnej školy na známky, ktorý
potvrdí riaditeľ základnej školy. (za prospech tak získa 400 bodov).

2. maximálne 200 bodov za výsledky celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov (Testovanie 9-2023). Súčet bodov
pridelených za % z jednotlivých predmetov, slovenského jazyka a literatúry (100) a matematiky (100). 1 % = 1 bod
(napr. 45 % = 45 bodov),
3. maximálne 200 bodov z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry (100) a z chémie (100) v rozsahu
učiva ZŠ.
4. v prípade uchádzača, ktorý je zo sociálne znevýhodneného prostredia a zákonný zástupca predloží spolu
s prihláškou na štúdium na strednej škole vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
resp. potvrdenie z ÚPSVaR SR, že je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, bude
k celkovému bodovému hodnoteniu pridelený 1 bod.
5. 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, chémia, pričom sa
zohľadní iba jedna najvyššia získaná úroveň (maximálny počet získaných bodov za olympiády a súťaže je 10)
1. – 3. miesto v celoslovenskej súťaži
1. – 3. miesto v krajskej, regionálnej, územnej súťaži
1. – 3. miesto v okresnej, obvodnej, mestskej, obecnej súťaži
účastník alebo úspešný riešiteľ

10 bodov
6 bodov
3 body
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.
e) Termín na odoslanie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na štúdium na strednej škole (Príloha č. 5) je 24. máj 2023
(23:59 hod.).
Potvrdenie o nastúpení na štúdium musí byť strednej škole doručené jedným s nasledovných spôsobov:
1.) osobné doručenie škole do 24. mája 2023 do 17:00 hod.
2.) odoslané prostredníctvom poštovej prepravy do 24. mája 2023 do 23:59 hod.
3.) e-mailom na adresu: skola@szsbb.eu
riadne podpísané zákonnými zástupcami, odscanované a zaslané do 24. mája 2023 do 23:59 hod.
Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky stredné školy, na
ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium do 24. mája 2023 do 23:59 hod.
Po stanovenom termíne, je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, neplatné.
V prípade, že má žiak oboch zákonných zástupcov, podpisujú potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium obaja.
Výnimku predstavuje situácia, keď prihlášku na štúdium na strednej škole podpisoval len jeden zákonný zástupca na
základe toho, že rodičia zaslali najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu písomné vyhlásenie o tom, že
prihlášku bude podpisovať len jeden zo zákonných zástupcov – v tomto prípade podpisuje spomínané potvrdenie len
zákonný zástupca, ktorý na základe spoločného vyhlásenia zákonných zástupcov podpísal prihlášku na strednú školu.
f) V prípade potvrdenia o nenastúpení žiaka prijatého na štúdium alebo zrušenia potvrdenia o nastúpení
žiaka na štúdium do 24. mája 2023, môže byť na uvoľnené miesto prijatý ďalší uchádzač v poradí.
g)

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v priestoroch školy a na webovej stránke školy –
www.szsbb.eu dňa 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

V súlade s § 66 ods. 9 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 2023/2024.
Všetky tlačivá požadovaných príloh k prihláške na strednú školu sú zverejnené na www.szsbb.eu v časti kritériá prijímacích
skúšok: https://szsbb.eu/?_c=kriteria_prijimacich_skusok
V Banskej Bystrici, 16. novembra 2022
PaedDr. Michal Straka
riaditeľ školy

