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K r i t é r i á 
 

pre prijatie uchádzačov na Strednú zdravotnícku školu, J. Kozáčeka 4, Zvolen 
do jednoročného večerného štúdia učebného odboru 5371 H sanitár 

 pre školský rok 2022/2023 
 

     Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene 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 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene        
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní pedagogickou radou            
a po vyjadrení rady školy určuje kritériá pre prijatie do jednoročného večerného štúdia učebného 
odboru 5371 H sanitár pre školský rok 2022/2023: 
1. Na základe plánu výkonov pre školský rok 2022/2023 stanovil Úrad Banskobystrického samosprávneho   
    kraja, odbor školstva počty tried a žiakov 1. ročníka jednoročného večerného štúdia učebného odboru   
    5371 H sanitár nasledovne: 
 

Učebný odbor Dĺžka Počet Počet 
číslo názov štúdia tried žiakov 

5371 H sanitár 1 rok 2 62 

2. Do prvého ročníka štúdia môžu byť prijatí absolventi strednej školy, štúdium ktorej je ukončené   
    záverečnou skúškou. 
3. Prijímacie skúšky a ich hodnotenie: 

  Prijímacie skúšky sa budú konať 24. augusta 2022 (streda) z predmetu biológia (rozsah učiva           
  základnej školy).  

        Z predmetu môže uchádzač získať maximálne 30 bodov.  
V prípade, že žiak nedosiahne v predmete 10 bodov, na prijímacej skúške neprospel. 

4. Do učebného odboru 5371 H sanitár môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť                     
    k výkonu zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky  
    závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.                                                                                                                                                 
    K prihláške musí byť priložené vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. 

5. Do učebného odboru sanitár môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  
    potrebami.  
    Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti (pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory 
    podľa osobitného predpisu) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   
    požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti štúdia na strednej zdravotníckej   
    škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzačovi štúdium na strednej zdravotníckej škole                    
    a uchádzač úspešne splní podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola uchádzača  
    na štúdium prijme. 
6. Uchádzačom, ktorí budú prijatí na štúdium, škola spolu s doručením rozhodnutia o prijatí oznámi aj termín  
    a miesto prvej konzultácie. 
 
Zvolen 10. 6. 2022 

Mgr. Peter Hrnčiar,  
riaditeľ školy 

 
Poznámka: 
Kritériá pre prijatie na štúdium na SZŠ vo Zvolene boli prerokované pedagogickou radou 25. mája 2022. 
Ku kritériám pre prijatie na štúdium na SZŠ vo Zvolene sa vyjadrila rada školy. 
Kritériá pre prijatie na štúdium na SZŠ boli zverejnené 10. júna 2022. 
 

 
 


