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Kritériá prijímacieho konania
pre 1. ročník šk. roku 2021/22
Pedagogická rada na svojom zasadnutí per rollam dňa 11. februára 2021, v súlade so zákonom

č.

245/2008 Z. z., zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov
do 1. ročníka 4- ročného denného štúdia v študijnom odbore praktická sestra pre školský rok
2021/2022.

PRAKTICKÁ SESTRA
Študijný odbor:
5361 M praktická sestra
Forma štúdia:
denná
Dĺžka štúdia:
štvorročná
Určený počet tried 1. ročníka : 3
Počet žiakov:
-

1 trieda s vyučovacím jazykom slovenským – 26 žiakov
2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským - 52 žiakov

Predmety na prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom slovenským:
▪ slovenský jazyk
▪ biológia
Žiaci, ktorí sa hlásia do triedy s vyučovacím jazykom slovenským zo základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským môžu vykonať prijímaciu skúšku z predmetu biológia v maďarskom jazyku.
Predmety na prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom maďarským:
▪ slovenský jazyk a slovenská literatúra
▪ maďarský jazyk
▪ biológia
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Termíny prijímacích skúšok:

1. termín 03. mája 2021 o 8.00 h
(podľa potreby aj 04. mája 2021)
2. termín 10. mája 2021 o 8.00 h
(podľa potreby aj 11. mája 2021)

Forma prijímacej skúšky:

TEST

Obsah a rozsah prijímacej skúšky:
▪

slovenský jazyk a literatúra

(v rozsahu učiva 6. - 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským)
Požiadavky: pravopisné cvičenie, čítanie s porozumením, slovné druhy, gramatické kategórie, vetné
členy, vety podľa obsahu, zloženia a členitosti, tvorenie slov, slovná zásoba, jazykové štýly, slohové
postupy, literárne druhy, žánre, rým, básnické umelecké prostriedky.

▪

slovenský jazyk a slovenská literatúra

(v rozsahu učiva 6. - 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským)
Požiadavky: pravopisné cvičenie, čítanie s porozumením, slovné druhy, gramatické kategórie, vetné
členy, vety podľa obsahu, zloženia a členitosti, tvorenie slov, slovná zásoba, jazykové štýly, slohové
postupy, literárne druhy, žánre, rým, básnické umelecké prostriedky.

▪

maďarský jazyk

(v rozsahu učiva 6. - 9. ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským)
Požiadavky: pravopisné cvičenie, čítanie s porozumením, slovné druhy, gramatické kategórie, vetné
členy, vety podľa obsahu, zloženia a členitosti, tvorenie slov, slovná zásoba, jazykové štýly, slohové
postupy, literárne druhy, žánre, rým, básnické umelecké prostriedky.

▪

biológia

(v rozsahu učiva 7. ročníka základnej školy)

Požiadavky: hlavne biológia človeka, človek a jeho telo, povrch tela - koža, oporná a pohybová
sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, obehová sústava, vylučovanie, močová sústava, regulačné
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sústavy, rozmnožovacia sústava, vývin jedinca a rodičovstvo, zdravie a život človeka, zmysly a
zmyslové orgány.

Povinné potvrdenie : (tlačivo prihlášky)
Obvodným detským lekárom potvrdená zdravotná spôsobilosť štúdia zvoleného študijného
odboru.
Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky
1) Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania od lekára pre deti a dorast
Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá na základe
vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov
o zdravotnícke študijné odbory. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom na štúdium môžu byť
prijatí žiaci, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár pre deti a dorast.
Do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v odbore praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači,
ktorí majú:
▪

mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie,

▪

zdravotné oslabenie alebo ochorenie,

▪

narušenú komunikačnú schopnosť,

▪

špecifické poruchy učenia alebo správania sa,

▪

autistický syndróm,

▪

poruchy psychického vývinu.

2) Úspešné splnenie kritérií prijímacích skúšok
Kritéria pre prijatie uchádzača do triedy s vyučovacím jazykom slovenským
A) vykonanie prijímacej skúšky formou testu

max. počet bodov

▪

slovenský jazyk a literatúra

30 bodov

▪

biológia

30 bodov
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B) celkový prospech zo základnej školy

15 bodov

prospech z predmetu (biológia 7. ročník)

10 bodov

C) olympiáda z biológie, súťaže v prvej pomoci

5 bodov
Spolu 90 bodov

E) nebola mu znížená známka zo správania na 3. stupeň alebo opakovane na 2. stupeň
F) zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania
G) nie je žiakom inej strednej školy

Kritéria pre prijatie uchádzača do triedy s vyučovacím jazykom maďarským
A) vykonanie prijímacej skúšky formou testu

B)

C)

max. počet bodov

▪

slovenský jazyk a slovenská literatúra

30 bodov

▪

maďarský jazyk

30 bodov

▪

biológia

30 bodov

celkový prospech zo základnej školy

15 bodov

prospech z predmetu (biológia 7. ročník)

10 bodov

olympiáda z biológie, súťaže v prvej pomoci

5 bodov

Spolu 120 bodov
E) nebola mu znížená známka zo správania na 3. stupeň alebo opakovane na 2. stupeň
F) zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania
G) nie je žiakom inej strednej školy

K bodu A
Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie prijímacej skúšky formou testu (minimálna úspešnosť
je 15 bodov z každého predmetu).
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K bodu B
Prospech zo základnej školy sa počíta ako celkový priemer známok vypočítaný z jednotlivých
predmetov za 6., 7.ročníka - koncoročné známky a z 8. a 9. ročníka - polročné známky.
Priemery sa počítajú z predmetov: vyučovací jazyk (u žiakov s iným vyučovaním jazykom ako
slovenským aj slovenský jazyk), cudzí jazyk, fyzika, chémia a biológia, Celkový priemer sa zaokrúhľuje
na dve desatinné miesta matematicky. Takto získaný priemer sa premietne do bodového hodnotenia
nasledovne:
Priemer

Body

Priemer

Body

1,00

15

1,96 – 2,10

7

1,01 – 1,15

14

2,11 – 2,20

6

1,16 – 1,25

13

2,21 – 2,30

5

1,26 – 1,40

12

2,31 – 2,40

4

1,41 – 1,60

11

2,41 – 2,60

3

1,61 – 1,70

10

2,61 – 2,70

2

1,71 – 1,85

9

2,71 – 3,00

1

1,86 – 1,95

8

3,01 a viac

0
spolu maximálne 15 bodov

Prospech z predmetu biológia - 7. ročník sa premietne do bodového hodnotenia na základe známky
na vysvedčení v 7. ročníku v 2. polroku nasledovne:
známka

body za známku

1

10 bodov

2

6 bodov

3

4 body

4; 5

0 bodov
spolu maximálne 10 bodov

K bodu C
V olympiáde z biológie alebo v zdravotníckych súťažiach akceptujeme umiestnenie na 1. – 3. mieste v
krajskom a v celoštátnom kole. Iné umiestnenie ani iné súťaže nezohľadňujeme. K prihláške musí byť
doložený doklad o umiestnení. Body za výsledky v súťaži sa priraďujú nasledovne:

Naše číslo: z , strana č. 6

1. miesto 5 bodov
2. miesto 3 body
3. miesto 1 bod
spolu maximálne 5 bodov
Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie prijímacej skúšky formou testu (minimálna úspešnosť
je 15 bodov z každého predmetu). Zároveň musí byť splnená podmienka zdravotnej spôsobilosti na
štúdium a výkon povolania, ale aj získanie umiestnenia v poradí 1. – 26. pre triedu s vyučovacím
jazykom slovenským a 1. až 52. miesta pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským vo výsledkovej
listine.
Zoznam žiakov podľa počtu získaných bodov bude zverejnený do 3 pracovných dní odo dňa konania
druhého termínu prijímacej skúšky t. j. od 14. mája 2020 na informačnej tabuli školy a na webovej
stránke školy.
Žiaci, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania a boli prijatí, sú povinní v termíne určenom
riaditeľstvom školy zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka. Informácie o čase, mieste a spôsobe zápisu dostanú
spolu s rozhodnutím o prijatí. V prípade, že sa prijatý žiak zápisu nezúčastní tak sa jeho rozhodnutie o
prijatí stáva neplatným. Týmto sa uvoľní miesto na prijatie a bude sa pokračovať v prijímacom konaní,
kde bude podľa zverejneného poradovníka prijatý ďalší žiak v poradí.
V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole, riaditeľstvo školy
zverejní do 07. júna 2021 rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok. Pre 2. kolo prijímacích
skúšok platia rovnaké kritéria na prijatie žiaka ako v 1. kole.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

