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Podmienky prijímacieho konania
Študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
denné 4-ročné štúdium absolventov základnej školy
5356 M
pre školský rok 2018/2019
1. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom
testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (monitor 9) v každom predmete najmenej 90%
úspešnosť.
2. Ostatní uchádzači o štúdium budú prijímaní v zmysle bodovej stupnice. Body budú
prideľované na základe prospechu, celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
a prijímacích skúšok a výsledkov zo súťaží z druhého stupňa základnej školy.
3. Priemerný prospech zo ZŠ sa vypočíta z povinných vyučovacích predmetov (okrem
výchovných) z koncoročných vysvedčení 6-8 ročníka a polročného vysvedčenia 9
ročníka.
BODOVÁ STUPNICA

Prospech

do 1,50

20 bodov

1,76 - 2,00

10 bodov

1,51 – 1,75

15 bodov

2,01 – 2,50

5 bodov

Výsledok testovania žiakov 9. ročníkov
základných škôl – vyučovací jazyk
100% - 91 % vrátane
10 bodov
90% - 81% vrátane
8 bodov
80% - 71% vrátane
6 bodov
70% - 61% vrátane
4 body
60% - 51% vrátane
2 body

Výsledok testovania žiakov 9. ročníkov
základných škôl – matematika
100% - 91 % vrátane 10 bodov
90% - 81% vrátane
8 bodov
80% - 71% vrátane
6 bodov
70% - 61% vrátane
4 body
60% - 51% vrátane
2 body

Prijímacie skúšky - učebný materiál v rozsahu 5.-9. ročník ZŠ.
Test SJL
0 – 40 bodov
Test BIO
0 – 40 bodov
Uchádzači, ktorí predložia spolu s prihláškou doklad, že získali umiestnenie na
predmetových olympiádach alebo športových, kultúrnych a zdravotníckych súťažiach,
budú bodovo ohodnotení, pričom sa zohľadní iba najvyššia získaná úroveň, maximálne 1krát pre rovnaký druh olympiády alebo súťaže.
*
1. miesto
2. miesto
3. miesto
úspešný riešiteľ ...

Regionálna úroveň /okres, kraj/

4 body
3 body
2 body
1 bod

Celoslovenská úroveň

10 bodov
8 bodov
6 bodov
5 bodov

* O pridelení počtu bodov rozhodne prijímacia komisia.

4. Prijatí nebudú uchádzači, ktorí dosiahnu v teste prijímacích skúšok menej ako 10 bodov,
ktorí nespĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti a ktorí mali zhoršenú známku zo správania
na 3. stupeň, alebo opakovane na 2. stupeň.
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5. Podľa celkového počtu získaných bodov bude zostavené poradie, ktoré bude podkladom
pre rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. V prípade rovnosti
umiestnenia, prednosť má uchádzač, ktorý má:
a.
lepší výsledok prijímacej skúšky
b. lepší priemerný prospech za 6.-9. ročník ZŠ
c.
lepšie výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.,
Kritéria zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania zdravotnícky asistent
Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorí:
• netrpia
-

poruchami učenia sa a správania,
poruchami obmedzujúcimi funkcie nosného a pohybového systému,
postihnutím horných končatín, ktoré obmedzuje funkciu rúk, prstov a ich dobrú
pohybovú koordináciu,
chronickým a recidivujúcim ochorením kože, ktoré výrazne postihuje ruky,
závažným chronickým, recidivujúcim ochorením dýchacích ciest
závažným postihnutím centrálneho nervového systému s poruchami pohybovej
koordinácie,
záchvatovými stavmi

•

nemajú návykové látky v anamnéze,

•

spĺňajú požadovanú zrakovú a sluchovú ostrosť,
(centrálnu zrakovú ostrosť aspoň jedného oka 6/6 do diaľky, J.č. 1 nablízko s prípadnou
korekciou, bez zúženia zorného poľa pod 45 stupňov (vrcholový uhol 90 stupňov) a bez
nálezu progresívnych zmien na očnom pozadí, sluchovú ostrosť aspoň jedného ucha pre
šepot z 3 m)

• nemajú tetovanie na hlave, krku a horných končatinách
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