
 

Kód školy: 681 508 

Študijný odbor: 5370 M masér 

K r i t é r i á 
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru  5370 M masér pre školský rok 2021/2022 

 

       Po  prerokovaní v pedagogickej  rade  školy  dňa 27. 1. 2021 v študijných odboroch, ktoré 

vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v súlade s § § 62 – 68, § 105,  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, §10 

Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa rozhodnutia ministra školstva číslo 

2021/9113:1 - A1810 zo dňa 04.1.2021 sú určené nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. 

ročníka 4-ročného štúdia študijného odboru  

5370 M masér pre školský rok 2021/2022: 

I. Prijímacie konanie  

1. V školskom roku 2021/2022 sa bude otvárať študijný odbor masér s počtom 24 žiakov. 

2. Prijímacia skúška sa bude konať: 

 v prvom termíne 5. mája 2021, 

 v druhom termíne 12. mája 2021. 

3. Prijímacia skúška pozostáva z: 

a) písomnej prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk 

a literatúra a biológia. Okruhy tém na prijímaciu skúšku uchádzačov do prvého 

ročníka študijného odboru masér budú tvoriť prílohu pozvánky. 

b) talentovej skúšky, ktorú musí vykonať každý uchádzač. Talentová skúška je 

z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: ľah – sed, člnkový beh 

(4x10m), plávanie (základy). V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa 

plávanie nahradí čestným prehlásením zákonného zástupcu o tom, že uchádzač vie 

plávať. 

4. Do študijného odboru masér môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá zdravotnej 

spôsobilosti v zmysle vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá 

zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. Prihláška musí 

obsahovať vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača.  

5. V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného 

MZ SR pod č. Z 34982-2013-OZdV zo dňa 30. 7. 2013 do študijného odboru masér 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.  

6. Uchádzači o štúdium budú prijatí v poradí podľa najvyššieho počtu získaných bodov za: 

a) písomnú prijímaciu skúšku z profilových predmetov (SJL, BIO), 

b) talentovú skúšku, 

c) študijné výsledky zo základnej školy (ZŠ). 

       

        II.      Kritériá pre prijímanie uchádzačov:    

1. Uchádzač  o štúdium z písomnej prijímacej skúšky môže získať maximálne 30 bodov a to 

15 bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 15 bodov z biológie.  

2. Za talentovú skúšku môže uchádzač získať maximálne 15 bodov. Bodovanie jednotlivých 

disciplín je v Prílohe A Kritérií pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka št. odboru masér. 

3. Za študijné výsledky zo ZŠ môže uchádzač získať maximálne 20 bodov za celkový 

priemerný prospech. Do úvahy sa berú študijné výsledky – celkový priemerný prospech 

z povinných vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (s najlepším 

priemerom), dejepis, geografia, matematika, biológia, fyzika, chémia, telesná a športová 

výchova (resp. telesná výchova) za ročníky: 8. ročník – 2. polrok a 9. ročník – 1. polrok. 

Uchádzač o štúdium získa body za  celkový priemerný prospech takto:  

Ø 1,00 – 1,20 (za vyššie uvedené ročníky)   ........................ 10 bodov 
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Ø 1,21 – 1,50                ......................... 7 bodov 

Ø 1,51 – 2,00                 .........................5 bodov 

Ø 2,01 – 2,50      .........................3 body 

Ø 2,51 – 2,75      ..........................1 bod 

Ø 2,76 a viac      ..........................0 bodov 

 

 

4. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne spolu 65 bodov. Uchádzač vyhovie 

kritériám prijímacej skúšky, ak zo SJL získa minimálne 4 body, z BIO získa minimálne 4 

body a z každej zložky talentovej skúšky získa minimálne 1 bod. 

5. Pri rovnakom počte bodov bude prijatý uchádzač, ktorý:  

a) má lepší priemerný prospech z profilových predmetov (SJL a BIO), 

b) je úspešným riešiteľom olympiády z profilových predmetov (SJL alebo BIO), 

c) získal lepšie (vyššie) ocenenie v predchádzajúcej športovej činnosti.    

  

III. Prijímanie uchádzačov  o štúdium:  

1. Na základe uvedených kritérií v bode II  (prípadne II. A v čase nepriaznivej 

epidemiologickej situácie) sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho 

získaného počtu bodov a prijatí budú uchádzači od prvého až po dvadsiate štvrté miesto.  

2. S uchádzačom, ktorý bol prijatý na štúdium, škola vykoná zápis v určenom termíne na 

základe potvrdenia o nastúpení na štúdium. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne na 

štúdium nezapíše (doručí do školy potvrdenie o nenastúpení na štúdium), rozhodnutie, 

ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné.  

3. Voči rozhodnutiu o neprijatí sa môžu do 5 dní od dňa doručenia rozhodnutia odvolať všetci  

uchádzači (zákonní zástupcovia) o štúdium, nielen tí, ktorí neboli prijatí pre nedostatok 

miesta. 

4. Ak po zápise na štúdium  sa 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 zákonný zástupca podá v zákonnej lehote 

odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.  

5. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, predloží pri nástupe do 1. ročníka na kontrolu 

triednemu učiteľovi vysvedčenie z 9. ročníka o úspešnom ukončení štúdia na ZŠ. 

 

 

    Ak sa  v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie nebudú môcť realizovať písomné prijímacie 

skúšky a talentová skúška, budú uplatnené kritériá II. A pre prijímanie uchádzačov.    

       

        II. A     Kritériá pre prijímanie uchádzačov:    

         

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie zo  6., 7. a 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – 

nedostatočný nasledovne: 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

o Slovenský jazyk a literatúra  

o Matematika 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 profilový predmet: - biológia 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

doplnkový predmet: - telesná výchova 



 

2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku  stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do 

celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 10〉 
bodov. 

3.1.Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. 

mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v 

olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, 

BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Akceptuje sa jedno najvyššie 

(najlepšie) umiestnenie. 

1. miesto – 10 bodov 

2. miesto – 8 bodov 

3. miesto – 6 bodov 

4. miesto – 4 bodov 

5. miesto – 2 bodov 

 

3.2. Športová súťaž alebo športová výkonnosť Akceptuje sa jedno najvyššie (najlepšie) 

umiestnenie. 

 1. miesto – 3 bodov 

 2. miesto – 2 bodov 

 3. miesto – 1 bodov 

3.3. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia Akceptuje sa jedno najvyššie (najlepšie) 

umiestnenie. 

Celonárodné umiestnenie – 5 bodov 

Medzinárodné umiestnenie – 10 bodov 

 

3.4. Jedno vlastné kritérium strednej školy 

Angažovanie sa v aktivitách v oblasti zdravotníctva (súťaže, dobrovoľníctvo, čin roka, 

práca pre Červený kríž, práca v zdravotníckom krúžku a pod.) 

1 aktivita – 5 bodov 

2 aktivity a viac – 10 bodov 

 

4. Uchádzač vyhovie kritériám prijímacej skúšky, ak za zohľadnenie študijných výsledkov 

(1.1, 1.2, 1.3) získa minimálne 15 bodov.  

5. V prípade rovnosti bodov budú uplatnené kritériá v tomto poradí: 

a/ dosiahol väčší počet bodov z  profilového predmetu školy – biológia, 

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,  

c/ dosiahol väčší počet bodov z  doplnkového predmetu školy – telesná výchova. 

 

 

Košice 26. 1. 2021                                             

       PhDr. Anna Hencovská, MBA 

                                                                                                    riaditeľka školy 


