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Stredná zdravotnícka škola Lučenec 
Lúčna 2, 984 17; www.szslucenec.sk 

Podmienky prijímacieho konania  

Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA  
denné 4-ročné štúdium absolventov základnej školy 

5361 M 
pre školský rok 2020/2021 

 
1. Uchádzači o štúdium budú prijímaní v zmysle bodovej stupnice: 

2. Za prospech budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. 

ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

a) Za 2 povinné predmety: Slovenský jazyk a literatúra / Jazyk národnostnej 

menšiny a Matematiku budú pridelené body za každú známku samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka 

b) Za 3 profilové predmety: Biológia, Slovenský jazyk a literatúra a Anglický 

jazyk budú pridelené body za každú známku samostatne podľa 

nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3.(4-x).(4-x) 

c) Za 5 doplnkových predmetov: Občianska náuka, Chémia, Informatika, 

Dejepis a Geografia budú pridelené body za každú známku samostatne 

podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.(4-x).(4-x) 

3. Uchádzači, ktorí doručia 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 1-krát pre rovnaký druh olympiády alebo súťaže.  

 

     *  O pridelení počtu bodov rozhodne prijímacia komisia. 

4. Za prioritný výber našej školy (prihláška na prvý termín) sa započíta 50 bodov 

5. Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň výborný 
zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta + 5 bodov za každý 
školský rok 
 

6. Prijatí nebudú uchádzači, ktorí nespĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti (uvedené 
na 2. strane) a ktorí mali zhoršenú známku zo správania na 3. stupeň, alebo 
opakovane na 2. stupeň. 

7. 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: 
a) získal väčší počet bodov za bod 3  
b) získal väčší počet bodov za bod 2b) - profilové predmety 

 

* Regionálna úroveň /okres, kraj/ Celoslovenská/ medzinárodná úroveň 

1. miesto 6 bodov         20 bodov  

2. miesto 4 body         15 bodov 

3. miesto 2 body         10 bodov 

úspešný riešiteľ ...      1 bod           6 bodov 

http://www.szslucenec.sk/
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Kritéria  zdravotnej spôsobilosti – 
 

Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú 
spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane opatrení pre pracovníkov 
vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť, podľa právnych predpisov MZ SR. 
Do študijného odboru praktická sestra 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. 
 
Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú: 

- vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych 
prehliadok, (netrpia poruchami obmedzujúcimi funkcie nosného a pohybového 
systému, postihnutím horných končatín, ktoré obmedzuje funkciu rúk, prstov 
a ich dobrú pohybovú koordináciu, závažným postihnutím centrálneho 
nervového systému s poruchami pohybovej koordinácie, záchvatovými stavmi, 
nemajú návykové látky v anamnéze) 

- sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov, 
- centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, 

do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené 
pod 45° vo všetkých smeroch.  

 
Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doloží v zmysle vyhlášky 
MZSR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre 
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory a Štátnych vzdelávacích programov 
zdravotníckych študijných odborov vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej 
spôsobilosti uchádzača pre odbornú prípravu v zdravotníckom študijnom odbore na 
strednej zdravotníckej škole najneskôr 31. augusta 2020. 
 

Pre účasť žiaka školy na praktickom vyučovaní v prirodzených podmienkach je 
podmienkou - nemať tetovanie na hlave, krku a končatinách, ktoré neprekryje 
uniforma. 
  
 


