
 

Kód školy: 681 508 

Študijný odbor: 5361 N praktická sestra 

 

K R I T É R I Á 

 

pre prijímanie uchádzačov do  externého-večerného  pomaturitného kvalifikačného štúdia 

v študijnom odbore  5361 N praktická sestra pre školský rok 2021/2022 

 

       Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 29. apríla 2021 v súlade s § 69 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve 

a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

§ 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a doplnkov sú určené nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 

1. ročníka dvojročného  večerného pomaturitného kvalifikačného štúdia v študijnom odbore 

5361 N praktická sestra v externej- večernej forme v školskom roku 2021/2022: 

 

I. Prijímacie konanie sa uskutoční  21. júna 2021. 

            Prípadný 2. termín prijímacej skúšky pre nenaplnený počet miest bude zverejnený na      

            web stránke školy v termíne do 05.07.2021. 

 

1. Prihlášky na štúdium (zverejnené na web stránke školy) sa zasielajú do 31. mája  

2021.  

2. Prijímacia skúška  pozostáva  z písomnej skúšky  z biológie  (učivo strednej 

školy).  Okruhy tém  na prijímaciu skúšku uchádzačov do 1. ročníka  študijného 

odboru  praktická sestra tvoria prílohu pozvánky. 

                 

II. Kritériá pre prijímanie uchádzačov:    

 

1. Na štúdium  budú prijatí uchádzači, ktorí  úspešne  ukončili štúdium na  strednej  

škole maturitnou skúškou a vykonali prijímaciu skúšku z biológie. 

2. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne spolu 30 bodov.  

a) Uchádzač o štúdium môže za test z biológie získať maximálne 20 bodov. 

b) Za úspešné vykonanie maturitnej skúšky môže získať maximálne 10 bodov. 

Ø 1,00 – 1,00    .......... 10 bodov 

Ø         1,01 – 1,20    ..........     9 bodov 

Ø  1,21 – 1,50    ..........   8 bodov 

Ø  1,51 – 1,75    ..........    7 bodov 

Ø  1,76 – 2,00    ..........    6 bodov  

Ø  2,01 – 2,25    ..........   5 bodov 

Ø  2,26 – 2,50    ..........      4 body 

Ø         2,51 – 2,75    ..........      3 body 

Ø  2,76 – 3,00    ..........      2 body 

Ø         3,01 – 3,50    ..........      1 body 

Ø         3,51 a viac     ..........      0 bodov 

 

 

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
Kukučínova 40, 041 37 Košice 



 

3. Podmienkam prijímacej skúšky vyhovel ten, kto z testu z biológie získa najmenej 

4 body z 20. 

4. Uchádzač o štúdium spĺňa zdravotnú spôsobilosť  na  výkon zdravotníckeho  

povolania vrátane opatrení pre  pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky  

závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR. V zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR pod 

č. S11246-2019-OZdV-1 zo dňa 16.07.2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019 do 

študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú 

mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú 

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

poruchy psychického vývinu.  

5. Uchádzač   o štúdium   je  povinný  k   prihláške    pripojiť   overenú kópiu 

vysvedčenia o maturitne skúške a  vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej 

spôsobilosti uchádzača na osobitnom tlačive  platnom pre daný študijný odbor 

zverejnenom na web stránke školy (www.kukucinka.sk ).  

 

III. Prijímanie uchádzačov  o štúdium:  

 

1. Pri prijímaní uchádzačov bude prijímacia komisia postupovať tak, že zohľadní  

výsledky prijímacej skúšky postupne v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov. 

Na základe uvedených kritérií v bode II sa vytvorí poradovník uchádzačov 

o štúdium podľa najvyššieho získaného počtu bodov a prijatí budú uchádzači od 

prvého až po päťdesiate šieste  miesto.  

2. Pri rovnosti počtu bodov sa bude postupovať podľa pomocných kritérií. Prijatí 

bude uchádzač, ktorý má: 

a. vyšší počet bodov za test z biológie, 

b. lepší priemerný prospech na maturitnej skúške, 

c. lepšiu známku na maturitnom vysvedčení z predmetu slovenský jazyk. 

3. Voči rozhodnutiu o neprijatí sa môžu odvolať všetci  uchádzači o štúdium, nielen 

tí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta. 

4. Ak sa po zápise na štúdium uvoľní miesto na prijatie, vydá riaditeľka školy nové 

rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá 

prijímacieho konania podľa poradia za predpokladu, že podá v zákonnej lehote 

odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem 

o štúdium. 

 

Ak sa v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie nebudú môcť 

realizovať písomné prijímacie skúšky a talentová skúška, budú uplatnené kritériá II. 

v bode 2 b). 

 

 

IV.  Počet žiakov v študijnom odbore praktická sestra v externej – večernej forme:  

           2 triedy – 56 žiakov. 

 

 

 

  Košice 29.04.2021                                                      PhDr. Anna Hencovská, MBA 

                                                                                                riaditeľka školy 

 

http://www.kukucinka.sk/

