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KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA 
pre školský rok 2023/2024  

študijný odbor 5361 M praktická sestra  
(denné 4-ročné štúdium absolventov ZŠ) 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy 
stanovuje uvedené kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a podmienky prijatia. 
 

I. Základné informácie 
1. Do I. ročníka (EDUID: 100007383) bude so súhlasom zriaďovateľa prijatých 60 žiakov do dvoch tried.  
2. Prijímacie konanie sa uskutoční prezenčnou formou:  

  1. termín: 4. mája 2023 
  2. termín: 9. mája 2023  
a podľa potreby v náhradných termínoch (5. a 10. mája 2023). 

3. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 
 a) splnil podmienky prijímacieho konania a poslal kompletne vyplnenú prihlášku na štúdium, 
 b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona, 
 c) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

 

II. Podanie prihlášky a lekárske potvrdenie 
1. Doručiť kompletne vyplnenú prihlášku poštou alebo elektronicky do 20. marca 2023. 
2. Lekárske potvrdenie na zdravotnú spôsobilosť v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z. 
3. Podmienkou prijatia uchádzača je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  

 

III. Prijímacia skúška a kritériá prijatia 
1. Bez prijímacích skúšok bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol v TESTOVANIE 9 v každom predmete 

najmenej 80% úspešnosť.  
2. Uchádzač o štúdium bude prijatý na základe umiestnenia podľa získaných bodov. Najviac bodov 

uchádzač môže získať z písomných testov SJL a BIO (max. 70 bodov za každý test), výsledku 
TESTOVANIE 9 zo SJL (max. 26,6 bodu), a výsledkov súťaží (max. 5 bodov).  

3. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov (30´min. každý test) zo SJL (v rozsahu učiva 5. - 9. roč. 
ZŠ) a BIO (v rozsahu učiva 7. roč. ZŠ – ľudské telo). Obsah a rozsah PS je podľa vzdelávacích 
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. 
Spolu za oba testy môže získať max. 140 bodov.  

4. Výsledok testovania TESTOVANIE 9 zo SJL. Body sa vypočítajú podľa vzorca: Výsledok/3 max. 26,66 
bodov. V prípade, že uchádzač neabsolvoval TESTOVANIE 9, škola nahradí výsledok 
bodmi získanými podľa priemeru známok z predmetov SJL a BIO z koncoročných vysvedčení 7. a 8. 
ročníka: SJL 1 = 6,66 bodu, 2 = 3,33 bodu, 3 = 1,66 bodu. Za známku 4 a 5 nezíska žiadne body.   

5. Uchádzač o štúdium získava 5 bodov za reprezentovanie ZŠ v okresných, krajských a celoslovenských 
súťažiach a olympiádach za posledné dva školské roky bez ohľadu na umiestnenie.   

6. Uchádzač o štúdium môže v prijímacom konaní získať  maximálne 181,66 bodov. 
 

IV. Prijatie uchádzača o štúdium 
1. Na základe uvedených kritérií v bode č. III, sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa 

najvyššieho počtu získaných bodov od prvého až po šesťdesiate miesto.  
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2. Uchádzačovi, ktorý na základe bodu III. č.2 bude prijatý bez konania prijímacej skúšky, bude 
najneskôr do 7 dní pred termínom konania prijímacej skúšky zaslané rozhodnutie o prijatí.   

3. Uchádzač splní kritériá prijatia, ak dosiahne z písomných testov SJL a BIO jednotlivo min. 20 bodov.  
4. Pri rovnosti bodov určí poradie priemer známok na koncoročnom  vysvedčení zo 7. a 8 ročníka ZŠ. 
5. Uchádzač, ktorému bolo doručené rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať na štúdium v určenom 

termíne v budove SZŠ v  Dolnom Kubíne. 
6. Ak sa po zápise uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní podľa 

zverejneného aktuálneho poradovníka. 
 

V. Kritériá zdravotnej spôsobilosti 
V zmysle § 1 Vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. a ŠkVP SZŠ Dolný Kubín. 

1. Na Strednú zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne môže byť prijatý uchádzač, ktorého zdravotný stav 
posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast.  

2. Prijatý môže byť uchádzač, ktorý spĺňa zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre 
pracovníkov vykonávajúcich epidemiologickú závažnú činnosť. 

3. Na štúdium môže byť prijatý uchádzač aj s so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré 
musia byť posúdené odborným poradenským zariadeným a individuálnym posúdením.   

 
VI. Spoločné ustanovenia 

1. Dňa 19. mája 2023 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na výveske školy a edupage školy.   
2. Do 24. mája 2023 zákonný zástupca záväzne potvrdí nastúpenie/nenastúpenie uchádzača na 

štúdium. 
3. Ak zákonný zástupca záväzne nepotvrdí nastúpenie uchádzača na štúdium  v uvedenom termíne, 

rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné a voľné miesto sa ponúkne 
ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie voči rozhodnutiu o 
neprijatí.   

4. Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov sa môžu odvolať do 5 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia. 

5. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, 
určí riaditeľ školy náhradný termín najneskôr do 31. 8. 2023. Dôvod neúčasti na prijímacích skúškach 
oznámi zákonný zástupca písomne  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok (zdravotné dôvody 
na základe lekárskeho potvrdenia). 

6. Odvolanie sa podáva riaditeľovi Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne. O odvolaní rozhoduje 
Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu. 

7. Riaditeľ školy najneskôr do 6. júna 2023 zverejní naplnenosť tried na webovom sídle školy 
a rozhodne o tom, či sa uskutoční 2. kolo na nenaplnený počet miest 20. júna 2023. 
 

Kritériá prijatia uchádzačov o štúdium na školský rok 2023/2024 boli prerokované na zasadnutí 
pedagogickej rady 16. novembra 2022 a schválené riaditeľom školy. 

 
 

   
V Dolnom Kubíne 16. 11. 2022                                 Mgr. Alojz Šutý, riaditeľ školy 


