Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, K O Š I C E

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka
4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka školy, v súlade so zák. MŠ SR č. 245/2008 Zb., zo dňa 22. mája 2008 o výchove
a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydala
Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4- ročného denného štúdia v jednotlivých študijných
odboroch pre školský rok 2020/2021.
Termín doručenia prihlášky škole je 19. 5. 2020.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka,
diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.
1. Maximálny počet žiakov v triedach jednotlivých študijných odborov:
o
o
o
o
o

Študijný odbor: asistent výživy (ďalej AV)
–
Študijný odbor: farmaceutický laborant (ďalej FL) –
Študijný odbor: očný optik (ďalej OO)
–
Študijný odbor: zdravotnícky laborant (ďalej ZL) –
Študijný odbor: zubný asistent (ďalej len ZuA)
–

12 žiakov / kombinovaná trieda s OO
30 žiakov / 1 trieda
15 žiakov / kombinovaná trieda s AV
30 žiakov / 1 trieda
18 žiakov / 1 trieda

2. Požiadavky zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača:
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) §6 ods. 5 ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva vyhláškou
č. 364/2009 Z. z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c) 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.
(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
(Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod Z35074-2013-OZdV (AV), Z34709-2013OZdV (FL), 35558-2013-OZdV (ZL), Z35380-2013-OZdV (OO), Z35009-2013-OZdV (ZuA) s účinnosťou
od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači,
ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár
pre dospelých.
Do študijného odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, očný optik
a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií
pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Splnenie zdravotných kritérií potvrdí lekár na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 1. Kritérií pre
prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2020/2021. Potvrdené tlačivo
priloží zákonný zástupca k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy najneskôr do 31. 8. 2020.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách
(Schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35074-2013-OZdV (AV), Z347092013-OZdV (FL), 35558-2013-OZdV (ZL), Z35380–2013–OZdV (OO), Z35009-2013-OZdV (ZuA)
s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom) do študijného odboru 5304 M asistent výživy,
5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky laborant, 5312 M očný optik, 5358 M zubný
asistent 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.

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti potvrdí zákonný zástupca uchádzača na tlačive, ktoré
je uvedené v prílohe č. 2. Kritérií pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre
školský rok 2020/2021. Potvrdené tlačivo priloží zákonný zástupca k prihláške, prípadne doručí na sekretariát
školy najneskôr do 31. 8. 2020.
Uchádzači pri prijímacom konaní budú hodnotení bodmi za:
3. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie
z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:
3.1 Dva povinné predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
o Slovenský jazyk a literatúra alebo jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej
sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
o Matematika
(max. 90 bodov)
3.2 Profilové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
prvý profilový predmet: chémia
druhý profilový predmet: biológia
(max. 54 bodov)
3.3 Doplnkové predmety:
Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 = 2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎.
prvý doplnkový predmet: najlepší cudzí jazyk
druhý doplnkový predmet: fyzika
tretí doplnkový predmet: dejepis
štvrtý doplnkový predmet: geografia
(max. 72 bodov)
3.4 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, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.
(max. 15 bodov)
4. ĎALŠIE KRITÉRIÁ
Do celkového súčtu bodov budú pripočítané body za nižšie uvedené súťaže.
4.1 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 školských rokoch 2018/2019
a 2019/2020 v olympiáde z MAT, FYZ, CHE, BIO a Pytagoriáde podľa uvedenej tabuľky.

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesta
5. miesta

krajské kolo
20
15
10
8
6

okresné kolo
5
4
3
2
1

Pri účasti na viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba jeden doklad o najlepšom
umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže za sledované obdobie. Maximálny počet bodov za všetky
súťaže je 100.
(max. 100 bodov)

5. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:
a) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý
má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
b) získal väčší počet bodov za bod č. 4. Ďalšie kritériá,
c) dosiahol väčší počet z určených profilových predmetov školy, podľa bodu 3.2,
d) má lepší priemer zo všetkých známok za 8. a 9. ročník,
e) má lepší priemer zo všetkých známok za 6., 7., 8. a 9. ročník.
VŠEOBECNÉ POKYNY





Zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium, stredná škola zašle rozhodnutie o výsledku
PS v termíne do 29. 5. 2020.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý bol prijatý na štúdium, zašle škole Záväzné potvrdenie
o nastúpení/nenastúpení na štúdium uvedené v prílohe č. 3 v termíne do 4. 6. 2020 .
Uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia tried
v príslušnom odbore.
V súlade s §66 ods. 10 citovaného zákona výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok
2020/2021.

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 6. 5. 2020.
Košice 6. mája 2020
PhDr. Viera Rusinková
riaditeľka školy

Príloha č.1
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií
Kritériá zdravotnej spôsobilosti
V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) §6 ods. 5 ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva vyhláškou č.
364/2009 Z.z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c) 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 o vo všetkých smeroch.
(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách (Schválilo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor:
asistent výživy pod číslom
Z35074-2013-OZdV
farmaceutický laborant pod číslom Z34709-2013-OZdV
očný optik pod číslom
Z35380–2013–OZdV
zdravotnícky laborant pod číslom 35558-2013-OZdV
zubný asistent pod číslom
Z35009-2013-OZdV
s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný
stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného
odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci,
ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky
závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Týmto potvrdzujem, že uchádzač (meno a priezvisko).........................................................................
dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................
* ...................................................... vyššie uvedené kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný
odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.
* - dopísať spĺňa / nespĺňa
...............................................
Dátum ....................................

podpis a pečiatka

Poznámka:
Lekársky posudok je postačujúce doručiť najneskôr v deň nástupu do školy do 1. ročníka 2.9.2020.
Do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky
laborant, 5312 M očný optik a 5358 M zubný asistent 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.

Lekársky posudok je potrebné doručiť škole najneskôr do 31.8.2020.

Príloha č. 2
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách (Schválilo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor:
asistent výživy pod číslom
Z35074-2013-OZdV
farmaceutický laborant pod číslom Z34709-2013-OZdV
očný optik pod číslom
Z35380–2013–OZdV
zdravotnícky laborant pod číslom 35558-2013-OZdV
zubný asistent pod číslom
Z35009-2013-OZdV
s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný
stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného
odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci,
ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú
činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky laborant, 5312 M
očný optik a 5658 M zubný asistent 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.
Týmto potvrdzujem, že môj syn/dcéra (meno a priezvisko)..............................................................
dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................
* ...................................................... vyššie uvedené kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný odbor
v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.
* - dopísať spĺňa / nespĺňa

..................................................................
Dátum .............................

podpis zákonného zástupcu

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti je potrebné doručiť škole najneskôr do 31.8.2020

Príloha č. 3

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
041 76 Košice

V ............................................., dňa ......................

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.
Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol
prijatý/á na vašu strednú školu.
Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:
o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.
o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej
škole.
S pozdravom
Podpis uchádzača / zákonného zástupcu
* nehodiace sa preškrtnite

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium je potrebné doručiť škole do 4.6.2020

