
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina 
 

Kritériá  prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021  boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
Študijný odbor 5361 M praktická sestra 
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED-3A 
Forma štúdia: 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  
 
Termín podania prihlášok do 20. apríla 2020 
Termín konania prijímacej skúšky 1. termín 11.5.2020 
                                                       2. termín 14.5.2020 
 
Počet miest na prijatie 3 triedy -  78 žiakov. 
 
Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača: 
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. 
Splnenie zdravotných  kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom na prihláške na štúdium. 
 
Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú: 
- mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie,  
- zdravotné oslabenie alebo ochorenie, 
- narušenú komunikačnú  schopnosť,  
- špecifické poruchy  učenia (konzultovať s riaditeľkou školy ešte pred podaním prihlášky), 
- špecifické poruchy správania sa,  
- autistický syndróm,  
- poruchy psychického vývinu.   
 
Kritériá prijímacej skúšky: 
Uchádzači  budú zoradení podľa nasledujúcich kritérií, v ktorých sú hodnotené výsledky písomnej časti prijímacej skúšky 
a celoslovenského testovania žiakov ZŠ. 
a) O žiakovi, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol   v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90%, rozhoduje riaditeľka  školy bez prijímacej skúšky. 
b) Uchádzači budú zoradení podľa súčtu získaných bodov, ktorý bude podkladom pre rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí, resp. neprijatí. 

Súčet bodov = body za písomnú časť prijímacej skúšky (SJL a BIO) + body za celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  zo 
SJL a MAT +   body za umiestnenie na olympiáde z  biológie).   

   Maximálne 410 bodov.  
c)  Pri rovnosti bodov rozhoduje: 
     1.  lepší priemer známok z biológie (6.,7.,8. a 9. ročník ZŠ), 
     2.  lepší priemer známok so slovenského jazyka a literatúry (6.,7.,8. a 9. ročník ZŠ), 
     3.  lepší priemer zo základnej školy z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky,  dejepis, matematika,  
          biológia, fyzika, chémia, telesná výchova za 6., 7. a 8. ročník koncoročné  vysvedčenie a 9. ročník polročné vysvedčenie. 
d)   Bodové hodnotenie písomnej časti PS: 
       - písomný test zo SJL  (maximálne 100 bodov) okruhy tém sú uvedené v prílohe, 
       - písomný test z BIO (maximálne 100 bodov) okruhy tém sú uvedené v prílohe. 
e)  Bodové hodnotenie celoslovenského testovania    žiakov ZŠ: 
      - SJL – 1% = 1 bod (maximálne 100 bodov), 
      - MAT – 1% = 1 bod (maximálne 100 bodov). 
      V prípade, že o štúdium má záujem Slovák žijúci v zahraničí, zahraničný žiak, vykoná písomný test zodpovedajúci celoslovenskému 

testovaniu deviatakov (Testovanie 9- 2020).  
f)   Úspešní riešitelia olympiády z  biológie minimálne na okresnej úrovni (prvé tri miesta) získajú   10   bodov. 
g)   Prijatí nemôžu byť uchádzači, ktorí získali menší celkový súčet bodov ako 100 bodov. 
h)  Žiakom so špecifickými poruchami učenia sa (konzultovať s riaditeľkou školy ešte pred podaním prihlášky) bude umožnené vykonať 

prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej  žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania špeciálneho 
psychológa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť zákonného zástupcu  so správou od špeciálneho 
psychológa je potrebné doručiť na vedenie školy najneskôr do 30. apríla 2020. 

j)   Ubytovanie v školskom internáte SZŠ Žilina v školskom roku 2020/2021 nebude možné z dôvodu rekonštrukcie zariadenia. 
 
Záverečné ustanovenia: 
Zoznam uchádzačov zverejní riaditeľ školy na výveske  školy a na webovej stránke školy www.szshlbokaza.edupage.org podľa výsledkov  
prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa druhého  termínu konania prijímacej skúšky.  
Riaditeľka školy rozhodne  a odošle zákonnému zástupcovi žiaka rozhodnutie o prijatí , resp. neprijatí najneskôr    do troch pracovných dní 
odo dňa   druhého  termínu konania prijímacej skúšky. 
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.  

http://www.szshlbokaza.edu.sk/


Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 11.3.2020. 
 
 
 
Okruhy tematických celkov zo slovenského jazyka a z biológie na prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021 
Slovenský jazyk - učivo v rozsahu učebnej látky 5. - 9. ročníka ZŠ 
Prijímacia skúška pozostáva z riešení úloh, ktoré vyplynú z východiskových textov. Úlohy pripravené zo zvukovej roviny jazyka, z gramatiky 
a vetnej skladby,  teórie literatúry, slohových postupov a literatúry.  

 
Biológia - učivo v rozsahu učebnej látky 7. ročníka ZŠ 
Človek a jeho telo. 
Telo ako celok. 
Povrch tela  - koža. 
Starostlivosť o kožu a jej význam. 
Prvá pomoc pri poraneniach kože. 
Oporná a pohybová sústava. 
Kosti. 
Kostra. 
Kostra končatín. 
Svaly. 
Svaly človeka. 
Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu a ich význam. 
Poškodenia a poranenia kostí a svalov. 
Zásady prvej pomoci pri zlomenine, vytknutí a vykĺbení. 
Tráviaca sústava. 
Zložky potravy. 
Využitie potravy a premena látok. 
Zásady zdravej výživy. 
Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy. 
Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam. 
Dýchacia sústava. 
Dýchanie. 
Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu. 
Zásady prvej pomoci pri ohrození životných funkcií. 
Starostlivosť o dýchaciu sústavu a jej význam. 
Obehová sústava. Krv. 
Srdce. 
Cievy. 
Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy. 
Zásady prvej pomoci pri krvácaní. 
Starostlivosť o obehovú sústavu  a jej význam. 
Vylučovanie. Močová sústava. 
Regulačné sústavy. Hormonálna sústava. 
Nervová sústava. 
Zmysly a zmyslové orgány. Čuch. Chuť. 
Hmat. 
Zrak a sluch. 
Poškodenia a hygiena zraku a sluchu. 
Vyššia nervová činnosť. 
Zásady prvej pomoci pri poranení mozgu a miechy. 
Starostlivosť o nervovú sústavu. 
Význam nervovej sústavy. 
Rozmnožovacia sústava. 
Vývin jedinca. 
Intímna hygiena a pohlavné choroby. 
Partnerské vzťahy a rodina. 
Zdravie a život človeka. 
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. 
Vplyv návykových látok na zdravie človeka. 
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. 
Schopnosti a osobitosti človeka. 
Životný štýl – zdravý spôsob života. 


