Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, K O Š I C E

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 9. 3. 2020, v súlade so zák. MŠ SR č. 245/2008 Zb., zo
dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4- ročného
denného štúdia v jednotlivých študijných odboroch pre školský rok 2020/2021.
Prijímacie skúšky sú formou testov z profilových predmetov:
slovenský jazyk a literatúra, chémia v odboroch farmaceutický laborant a zdravotnícky laborant,
slovenský jazyk a literatúra, biológia v odbore asistent výživy, očný optik a zubný asistent.
1. kolo prijímacích skúšok (PS)

- prvý termín (pondelok) 11. máj 2020
- druhý termín (štvrtok) 14. máj 2020
2. kolo prijímacích skúšok
- sa uskutoční, len ak nebude dostatočný počet žiakov v triede
(o konaní, resp. nekonaní prijímacích skúšok v druhom kole rozhodne riaditeľ školy po zverejnení výsledkov
prvého kola).

POKYNY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
1. Termín doručenia prihlášky je 20. 4. 2020.
2. Maximálny počet žiakov v triedach jednotlivých študijných odborov:
o Študijný odbor: asistent výživy (ďalej AV)
– 12 žiakov / 0,5 triedy
o Študijný odbor: farmaceutický laborant (ďalej FL) – 30 žiakov / 1 trieda
o Študijný odbor: očný optik (ďalej OO)
– 15 žiakov / 0,5 triedy
o Študijný odbor: zdravotnícky laborant (ďalej ZL) – 30 žiakov / 1 trieda
o Študijný odbor: zubný asistent (ďalej len ZuA)
– 18 žiakov / 1 trieda
3. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí napísali TESTOVANIE 9/2020 aspoň na 90%
v oboch predmetoch. Ostatní uchádzači budú konať prijímacie skúšky formou testov.
4. Požiadavky zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača:
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) §6 ods. 5 ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva
vyhláškou č. 364/2009 Z. z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c) 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.
(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách (Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod Z35074-2013-OZdV (AV), Z347092013-OZdV (FL), 35558-2013-OZdV (ZL), Z35380-2013-OZdV (OO), Z35009-2013-OZdV (ZuA)
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť
prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast
alebo všeobecný lekár pre dospelých.
Do študijného odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik
a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií
pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ
SR.

Splnenie zdravotných kritérií potvrdí lekár na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 1. Kritérií pre
prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021. Potvrdené tlačivo
priloží zákonný zástupca k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy do termínu doručenia prihlášky.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych
školách (Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35074-2013-OZdV (AV),
Z34709-2013-OZdV (FL), 35558-2013-OZdV (ZL), Z35380–2013–OZdV (OO), Z35009-2013-OZdV
(ZuA) s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom) do študijného odboru 5304 M asistent
výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky laborant, 5312 M očný optik, 5358 M
zubný asistent 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.
Splnenie vyššie uvedených kritérií potvrdí zákonný zástupca uchádzača na tlačive, ktoré je
uvedené v prílohe č. 2. Kritérií pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre
školský rok 2020/2021. Potvrdené tlačivo priloží zákonný zástupca k prihláške, prípadne doručí na
sekretariát školy do termínu doručenia prihlášky.
5. Uchádzači pri konaní prijímacích skúšok budú hodnotení bodmi za:
test zo slovenského jazyka a literatúry - maximálny počet bodov 30,
- test z chémie, resp. biológie - maximálny počet bodov 30,
- prospech zo ZŠ - maximálny počet bodov 50,
- body za TESTOVANIE 9/2020 z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (za každých
5 % v jednotlivých predmetoch TESTOVANIA 9/2020 bude pridelený jeden bod) – maximálny
počet bodov 2 x 20 = 40,
- olympiádu z prírodovedných predmetov – maximálny počet bodov 200.
5.1 Pre úspešné vykonanie prijímacích skúšok z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra,
chémia, resp. biológia) musí uchádzač dosiahnuť úspešnosť:
- 30%, t.j. získať najmenej 9 bodov v jednotlivých testoch skúšky.
5.2 Počet bodov za prospech z vybraných predmetov ZŠ (vyučovací jazyk, najlepší cudzí jazyk,
matematika, fyzika, biológia, chémia) 8. a 9. ročníka sa stanoví nasledovne:
Každý z uchádzačov dostane za prospech predmetov ZŠ 50 bodov.
Za každú známku z vyššie uvedených predmetov sa odpočítajú body podľa stupnice:
1 (výborný) ................................ 0 bodov,
2 (chválitebný)........................... -2 body,
3 (dobrý) .................................... -3 body,
4 (dostatočný) ............................ -5 bodov,
5 (nedostatočný) ........................ -10 bodov.
5.3 Za účasť v olympiádach (Chemická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Biologická olympiáda,
Matematická olympiáda, Pytagoriáda) maximálne 200 bodov. Body za umiestnenie v obvodnom
alebo vyššom kole predmetových olympiád v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020
(vyhlasovaných MŠVVaŠ SR a zabezpečovaných Iuventou: www.iuventa.sk)
Počet bodov:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
umiestnenie do 10. miesta

celoslovenské kolo
40
30
20
15

krajské kolo
12
10
8
6

okresné kolo
5
3
2
1

Doklad o umiestnení žiaka na súťaži musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu,
pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť opatrený pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa.
Doklad odporúčame doručiť spolu s prihláškou, musí byť doručený najneskôr v deň prijímacej
skúšky. Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti na viacerých
kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení na najvyššom kole tejto súťaže.
Uchádzač predloží doklad o dosiahnutom umiestnení v olympiáde alebo súťaži (originál, resp.
kópiu overenú školou) na sekretariát školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky 11.5.
2020, resp. 14.5.2020 do 8.00 hod.

POSTUP PRI URČOVANÍ PORADIA UCHÁDZAČOV PO ABSOLVOVANÍ TESTOV
1. Poradie uchádzačov sa stanoví podľa súčtu bodov za testy z predmetov slovenský jazyk
a literatúra, chémia, resp. biológia, za známky z vybratých predmetov v 8. a 9. ročníku ZŠ, za
TESTOVANIE 9/2020 a za úspešné umiestnenie v okresnom a vyššom kole olympiády
z prírodovedných predmetov.
2. Uchádzači, ktorí v jednotlivých predmetoch TESTOVANIE 9/2020 získali 90 % a viac bodov, budú
prijatí bez prijímacích skúšok.
3. O poradí uchádzačov pri rovnosti bodov ďalej rozhodujú v poradí:
a) v súlade s § 67 ods. 3 citovaného zákona uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou bude
uprednostnený pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhoveli prijímacím skúškam (t.j. dosiahli rovnaký
počet bodov),
b) v prípade rovnosti bodov rozhoduje väčší súčet bodov získaných za testy na PS,
c) v prípade rovnosti bodov z testov podľa 3b) rozhoduje väčší počet bodov za test z chémie, resp.
biológie,
d) v prípade rovnosti bodov za hodnotenie 3c) rozhoduje vyšší počet bodov za známky podľa bodu
5.2,
e) v prípade rovnosti bodov za hodnotenie 3d) rozhoduje vyšší počet % získaných z predmetu
matematika v TESTOVANÍ 9/2020.
Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako
3 dni) treba ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod. 11. mája 2020 (1. termín), resp. 14. mája 2020 (2. termín)
na sekretariáte riaditeľa školy. O počet neprítomných, riadne ospravedlnených uchádzačov, bude znížený
počet prijatých žiakov v príslušnom odbore. Po vykonaní prijímacích skúšok v náhradnom termíne sa tieto
výsledky zaradia medzi výsledky vykonané študentmi v riadnom termíne a z takto vytvoreného poradia bude
prijatý potrebný počet najúspešnejších uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
Rozhodnutie o výsledku PS bude zaslané poštou na adresu zákonného zástupcu najneskôr do troch
pracovných dní od konania 2. termínu PS, najneskôr 19.5.2020 (utorok).

VŠEOBECNÉ POKYNY











Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, sa v oznámenom termíne zúčastnia
zápisu. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, riaditeľ školy začne správne konanie o zrušení
rozhodnutia.
Pred začiatkom prijímacích skúšok sa uchádzači preukážu občianskym preukazom alebo iným
dokladom s fotografiou preukazujúcim totožnosť, prípadne preukazom poistenca ZP.
Okruhy tém na preskúšanie uchádzačov z profilových predmetov sú zverejnené na www stránke školy
(www.szske.sk).
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na www stránke školy do 3 pracovných dní od druhého
termínu PS, t.j. najneskôr 19. mája 2020.
Uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia tried
v príslušnom odbore.
Uchádzačom z iných študijných odborov, ktorí konali prijímaciu skúšku z rovnakých profilových
predmetov, bude umožnené zapísať sa do študijného odboru, ktorý nebude naplnený za predpokladu, že
vyhoveli PS a neboli prijatí iba pre nedostatok miesta.
V súlade s §66 ods. 10 citovaného zákona výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok
2020/2021.
Ak uchádzač pri prijímacích skúškach získa z jednotlivých predmetov prijímacej skúšky menej ako
9 bodov, podmienkam prijímacích skúšok nevyhovel.

KOŠICE 9. marec 2020
PhDr. Viera Rusinková
riaditeľ školy

Príloha č.1
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
Kritériá zdravotnej spôsobilosti
V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) §6 ods. 5 ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva vyhláškou č.
364/2009 Z.z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c) 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 o vo všetkých smeroch.
(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
(Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor:
asistent výživy pod číslom
Z35074-2013-OZdV
farmaceutický laborant pod číslom Z34709-2013-OZdV
očný optik pod číslom
Z35380–2013–OZdV
zdravotnícky laborant pod číslom 35558-2013-OZdV
zubný asistent pod číslom
Z35009-2013-OZdV
s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých
zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých.
Do študijného odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu
byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich
epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Týmto potvrdzujem, že uchádzač (meno a priezvisko).........................................................................
dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................
* ...................................................... vyššie uvedené kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný
odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.
* - dopísať spĺňa / nespĺňa
...............................................
Dátum ....................................

podpis a pečiatka

Poznámka:
Do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky
laborant, 5312 M očný optik a 5358 M zubný asistent 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.

Príloha č. 2
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách (Schválilo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor:
asistent výživy pod číslom
Z35074-2013-OZdV
farmaceutický laborant pod číslom Z34709-2013-OZdV
očný optik pod číslom
Z35380–2013–OZdV
zdravotnícky laborant pod číslom 35558-2013-OZdV
zubný asistent pod číslom
Z35009-2013-OZdV
s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný
stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného
odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci,
ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky
závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky laborant,
5312 M očný optik a 5658 M zubný asistent 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.
Týmto potvrdzujem, že môj syn/dcéra (meno a priezvisko)..............................................................
dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................
* ...................................................... vyššie uvedené kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný
odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.
* - dopísať spĺňa / nespĺňa

..................................................................
Dátum .............................

podpis zákonného zástupcu

