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Kritériá prijímacieho konania
pre 1. ročník šk. roku 2020/21
Pedagogická rada na svojom zasadnutí per rollam dňa 4. mája 2020, 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 a sanitár pre školský rok 2020/2021 podľa rozhodnutia ministra školstva vzhľadom na
pandémiu COVID 19 nasledovne:

PRAKTICKÁ SESTRA

Študijný odbor:

5361 M praktická sestra

Forma štúdia:

denná

Dĺžka štúdia:

štvorročná

Určený počet tried 1. ročníka : 2
Počet žiakov:

-

1 trieda s vyučovacím jazykom slovenským – 27 žiakov

-

1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským - 28 žiakov

Povinné predmety na prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom slovenským,
z ktorých budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka
a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
.


slovenský jazyk a literatúra



matematika
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Povinné predmety na prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom maďarským,
z ktorých budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8.
ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:

.



maďarský jazyk



slovenský jazyk a slovenská literatúra

Profilové predmety pre prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj
maďarským, z ktorých

budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:


.

biológia

Doplnkové predmety prijímacie skúšky do triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj
maďarským, z ktorých

budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej

klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka za každú známku samostatne podľa
nasledujúceho vzťahu:


cudzí jazyk



telesná výchova

.

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.
Ďalšie kritériá
 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. K prihláške musí byť doložený doklad o umiestnení.
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umiestnenie

počet pridelených
bodov

1

15 bodov

2

12 bodov

3

10 bodov

4

8 bodov

5

6 bodov

 Športová súťaž (K prihláške musí byť doložený doklad o umiestnení.)
umiestnenie

počet pridelených
bodov

1

5 bodov

2

4 bodov

3

3 bodov

4

2 body

5

1 body

 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia súťaže prvej pomoci.
(K prihláške musí byť doložený doklad o umiestnení.)
umiestnenie

počet pridelených
bodov

1

15 bodov

2

12 bodov

3

10 body

4

8 bodov

5

6 bodov
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 známka z predmetu biológia v 7. ročníku základnej školy
známka

body za známku

1

15 bodov

2

12 bodov

3

8 body

4

2 bodov

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
b/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Termíny prijímacích skúšok:

1. termín od 19. mája 2020 do 29. 5. 2020
2. termín od 15. júna 2020 do 30. 6. 2020

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky
1) Na základe sčítaných preferenčných bodov škola príjme prvých 27 žiakov s najvyšším počtom
bodov do triedy s vyučovacím jazykom slovenským a prvých 28 žiakov s najvyšším počtom bodov
do triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
2) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania od lekára pre deti a dorast
Rodič resp. zákonný zástupca pri zápise vyjadrí čestným prehlásením, že jeho dieťa tieto
požiadavky v každom bode spĺňa a pred nástupom do 1. ročníka povinne doloží aj
potvrdenie od lekára pre deti a dorast do 31. 8. 2020.
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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.

3) žiakovi na základnej škole nebola znížená známka zo správania na 3. stupeň alebo opakovane na
2. stupeň
Zoznam žiakov podľa počtu získaných bodov bude zverejnený do 29. 5. 2020 na informačnej tabuli
školy a na webovej stránke.
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 15. júna 2020 rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok. Pre 2. kolo prijímacích
skúšok platia rovnaké kritéria na prijatie žiaka ako v 1. kole.
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SANITÁR
Učebný odbor :

5371 H sanitár

Forma štúdia :

denná

Dĺžka štúdia :

trojročné štúdium

Počet tried 1. ročníka:

1

Počet študentov :

10

Kritériá na prijatie:
Bez prijímacích skúšok
Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
Rodič resp. zákonný zástupca pri zápise vyjadrí čestným prehlásením, že jeho dieťa tieto
požiadavky v každom bode spĺňa a pred nástupom do 1. ročníka povinne doloží aj
potvrdenie od lekára pre deti a dorast do 31. 8. 2020.

Prerokované na PR dňa 4. 5. 2020

V Dunajskej Strede, 4. 5. 2020

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

