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K r i t é r i á 
pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen 

do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia  
študijného odboru 5361 M praktická sestra  

pre školský rok 2024/2025 
 

Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní 
pedagogickou radou určuje kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného 
štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra pre školský rok 2024/2025. 

 

Plánovaný počet žiakov pre školský rok 2024/2025 určí zriaďovateľ školy - Banskobystrický 
samosprávny kraj: 

 

Študijný odbor (kód, názov) 
Vyučovací 

jazyk 
Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 

5361 M praktická sestra slovenský 4 roky 
  

 
Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 - I. kolo: 

 

1. termín - 2. máj 2024 
2. termín - 6.  máj 2024 

Podmienky prijímacieho konania: 

1. Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky pre školský rok 2024/2025 (podáva zákonný 
zástupca žiaka) je do 20. marca 2024. 

2. Prihlášku na štúdium možno podať: 
- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), musí byť overená riaditeľom základnej 
školy, 

- v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného MŠVVaŠ SR 
(prostredníctvom poštovej prepravy alebo doručením osobne) s podpisom oboch 
zákonných zástupcov. 
Na prihláške je dôležité uviesť telefonický kontakt a e-mailovú adresu oboch zákonných zástupcov. 
Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, 
že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti najneskôr v termíne 
podania prihlášky doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Príloha č. 3, Príloha č. 4). 

3. Povinné prílohy prihlášky na štúdium (musia byť doručené spolu s prihláškou):  
      Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel posúdenia schopnosti študovať zvolený  
       študijný odbor (Príloha č. 1.). 
 
 

 



      Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako      
 dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 Vyhlásenie k  podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje              
      v správnom konaní  (Príloha č. 3). 
      Čestné vyhlásenie zadováženia súhlasu (podpisu) druhého zákonného zástupcu na podaniach   
      týkajúcich sa výchovy a vzdelávania dieťaťa (Príloha č. 4). 

 
4. Nepovinné prílohy prihlášky na štúdium (musia byť doručené spolu s prihláškou): 

  - kópie diplomov a certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v olympiáde z biológie. 
 

5.  Prijímacie skúšky a ich hodnotenie: 
      a) vstupné bodové hodnotenie 

      - hodnotí sa prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, GEG, MAT, BIO, FYZ, CHE na konci 
8. ročníka a na polroku 9. ročníka. 
Hodnotenie prospechu: 
 1 (výborný)                  2 body 
 2 (chválitebný)            1 bod 
    3 (dobrý)                      0 bodov 
 4 (dostatočný)           - 1 bod 
 5 (nedostatočný)       - 2 body. 

  Získané body sa sčítajú. 
  Úspešným riešiteľom minimálne okresného kola olympiády z biológie (1. - 3. miesto)                   
  sa pripočítajú 3 body. 
  Výsledok predstavuje vstupné bodové hodnotenie. 

 
 Ak bol žiak na konci 8. ročníka alebo na polroku 9. ročníka z predmetu hodnotený slovne, 
Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen žiada doložiť k prihláške prevod 
slovného hodnotenia základnej školy na známky, ktorý potvrdí riaditeľ základnej školy. 
Žiakom, ktorí majú na prihláške v niektorom z vyššie uvedených predmetov na konci 8. 
ročníka a na polroku 9. ročníka uvedené „absolvoval“, resp. „aktívne absolvoval“, sa 
nahradí toto hodnotenie známkou z najbližšieho roka alebo polroka, keď bol žiak hodnotený 
známkou. 
 

b) prijímacie skúšky: 
      - budú písomné formou didaktického testu z predmetov: 

 slovenský jazyk a literatúra (rozsah učiva základnej školy), 
 biológia (rozsah učiva základnej školy). 

      Čas na vykonanie prijímacej skúšky: 
 uchádzači o štúdium bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb - 45 minút, 
 uchádzači o štúdium so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - 60 minút. 

 
Z každého predmetu môže uchádzač získať maximálne 50 bodov. 
V prípade, že žiak nedosiahne v niektorom predmete 20 bodov, na prijímacej skúške neprospel. 

 
V zmysle § 65 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Strednej    
zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen nezaradil do kritérií pre prijatie uchádzačov               
do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra pre  
školský rok 2024/2025 možnosť prijatia bez prijímacej skúšky na základe výsledkov  
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov. 



Z toho vyplýva, že všetci uchádzači o štúdium, ktorí doručia prihlášku na štúdium na Strednej   
zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen budú na prijímacie skúšky pozvaní a budú konať   
prijímacie skúšky v určenom termíne. 

 
V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacích skúšok zo zdravotných dôvodov a bude  
riadne ospravedlnený (písomné potvrdenie od lekára), riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, 
J. Kozáčeka 4, Zvolen určí týmto uchádzačom náhradný termín prijímacích skúšok (Príloha č. 5). 

 
c) Poradie uchádzačov: 

Uchádzači o štúdium 1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická   
sestra pre školský rok 2024/2025, ktorí úspešne vykonajú prijímacie skúšky, budú prijatí 
od poradového čísla 1 do maximálneho počtu žiakov - určí zriaďovateľ školy v poradí podľa: 
1. celkového súčtu bodov za prospech na základnej škole, bodov získaných na  
    olympiádach z biológie a bodov získaných na prijímacích skúškach, 
2. v prípade rovnakého počtu bodov v súlade s § 67 ods. 3 zákona 245/2008 Z. Z            
    o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
    v znení neskorších predpisov riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4,  
    Zvolen prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,  
    pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania, 
3. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 1 je uprednostnený uchádzač, ktorý získal  
    viac bodov z didaktického testu zo slovenského jazyka a literatúry a didaktického  
    testu z biológie na prijímacích skúškach, 
4. v prípade rovnakého počtu bodov podľa bodu 3 je uprednostnený uchádzač s vyšším  
     počtom bodov za prospech na základnej škole, 
5. v prípade rovnosti bodov podľa bodu č. 4 je uprednostnený uchádzač, ktorý bol  
    úspešným riešiteľom minimálne okresného kola olympiády z biológie (1. - 3. miesto). 

d) Kritériá zdravotnej spôsobilosti: 
Do 4 - ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra môže byť  
prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné  
odbory podľa osobitného predpisu1) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  
potrebami požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium  
strednej zdravotníckej škole (+ Príloha č. 5). 
Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzača na štúdium na strednej zdravotníckej škole 
a uchádzač úspešne splnil ostatné podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola  
uchádzača na štúdium prijme. 
Do 4 - ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra môžu byť prijatí  
uchádzači, ktorí: 
 majú vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok, 
 majú sluchovú ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov, 
 centrálnu zrakovú 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. 

 Splnenie zdravotných kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom (Príloha č.1 ). 



e) Rozhodnutie o prijatí: 
Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen zverejní zoznam uchádzačov  
podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17. mája 2024. Uchádzačom škola v tomto  
termíne odošle rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí. 
Zákonný zástupca uchádzača sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí odvolať v   
lehote do 5 dní odo dňa doručenia zásielky. 

 
f) Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium (Príloha č. 2): 

Zákonný zástupca žiaka najneskôr do 22. mája 2024 písomne potvrdí Strednej  
zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen prijatie na vzdelávanie a nastúpenie na  
štúdium. 
Potvrdenie o nastúpení na štúdium musí byť škole doručené: 

- osobne, 
- odoslané poštou, 
- ,e-mailom na adresu szsz@szszv.eu - riadne podpísané obidvomi zákonnými zástupcami,  

                                                                                  skenované. 
Povinnosťou zákonných zástupcov je zaslať škole aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium,      
na ktoré bol uchádzač prijatý. 
Po vyššie uvedenom termíne je rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na  
Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4, Zvolen, neplatné. 
 

V prípade, že škole bude doručené potvrdenie o nenastúpení žiaka prijatého na štúdium alebo       
zrušenie potvrdenia o nastúpení na štúdium bude na štúdium prijatý ďalší uchádzač v poradí 
podľa výsledkov prijímacieho konania. 
 

 
Poznámka: 
Kritériá pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen do  
1. ročníka 4-ročného denného štúdia študijného odboru 5361 M praktická sestra pre  
školský rok 2024/2025 boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 14. 11. 2022. 

 
 

 

 

           Vo Zvolene 14. 11. 2022 Mgr. Peter Hrnčiar, 
riaditeľ školy 

 
 
 
 
 

 
1) Vyhláška MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti   

   pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory 

 
 


