Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
Kontakt: 055/622 11 63, email: skola@szske.sk

KRITÉRIÁ PRIJATIA
pre uchádzačov do 1. ročníka
4-ročného denného štúdia na školský rok 2022/2023
EDUID školy: 100014703
V súlade s §§ 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596 / 2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.
z. o stredných školách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a doplnkov v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre
odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR pre:
 študijný odbor 5311 M farmaceutický laborant, pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa
30.07.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom,
 študijný odbor 5312 M očný optik, pod. č. Z35380-2013-OZdV zo dňa 01.08.2013 s
účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom,
 študijný odbor 5308 M zdravotnícky laborant, pod č. 35558-2013-OZdV zo dňa
01.08.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013, začínajúc 1. ročníkom,
 študijný odbor 5358 M zubný asistent, pod č. Z35009-2013-OZdV zo dňa 30.07.2013 s
účinnosťou od 1. septembra 2013, začínajúc 1. ročníkom,
a po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 14. februára 2022 stanovujeme kritériá pre
prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2022/2023
nasledovne:
MAXIMÁLNY POČET ŽIAKOV PRIJÍMANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA
Študijný odbor: farmaceutický laborant (FL) – 30 žiakov
Študijný odbor: očný optik (OO) – 20 žiakov
Študijný odbor: zdravotnícky laborant (ZL) – 30 žiakov
Študijný odbor: zubný asistent (ZuA) – 20 žiakov
TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
a) v prvom termíne 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
3. mája 2022,
b) v druhom termíne 9. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj
10. mája 2022.
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PRIJÍMACIA SKÚŠKA
1. Kritériá písomnej časti prijímacej skúšky
a) Prijímacia skúška pozostáva z testu:
- zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) v trvaní 40 minút - všetky študijné odbory
- z biológie (BIO) v trvaní 40 minút - študijný odbor OO, ZuA
- z chémie (CHE) v trvaní 40 minút - študijný odbor FL, ZL
b) Rozsah a obsah prijímacej skúšky je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových
predmetov ŠVP odboru vzdelávania v základnej škole.
c) Bodovanie testov na prijímacej skúške:
pre študijné odbory OO, ZuA:

pre študijné odbory FL, ZL:

slovenský jazyk a literatúra 40 b

slovenský jazyk a literatúra 40 b

biológia

40 b

chémia

40 b

spolu

80 b

spolu

80 b

d) Písomným prijímacím skúškam nevyhovie uchádzač, ktorý získa z príslušného testu
z každého predmetu menej ako 12 bodov.
2. Ďalšie kritériá prijímacej skúšky:
a) Priemerný prospech dosiahnutý v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, matematika, chémia, biológia, fyzika z koncoročného hodnotenia vo 8. ročníku
a polročného hodnotenia 9. ročníka.
Priemer

Počet bodov

Priemer

Počet bodov

Priemer

Počet bodov

1,00

20

1,60 – 1,69

13

2,30 – 2,39

6

1,01 – 1,09

19

1,70 – 1,79

12

2,40 – 2,49

5

1,10 – 1,19

18

1,80 – 1,89

11

2,50 – 2,59

4

1,20 – 1,29

17

1,90 – 1,99

10

2,60 – 2,69

3

1,30 – 1,39

16

2,00 – 2,09

9

2,70 – 2,79

2

1,40 – 1,49

15

2,10 – 2,19

8

2,80 – 2,89

1

1,50 – 1,59

14

2,20 – 2,29

7

2,90 a viac

0
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Ak bol žiak hodnotený slovne:


a má súčasne uvedenú známku, do priemeru sa počíta známka



a má súčasne uvedené percentá, tieto sa prevedú na známku nasledovne:
Percentuálna úspešnosť (%)

Známka

100 – 85

1

84 – 65

2

64 – 50

3

49 – 30

4

29 – 0

5



a hodnotenie nie je vyjadrené merateľným spôsobom, do priemeru sa počíta posledná
známka z daného predmetu.

b) Úspechy v riešení olympiád z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický
jazyk, matematika, biológia, fyzika, chémia v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022.
Získané body za umiestnenie v predmetových olympiádach v okresnom kole, v krajskom kole
a v celoslovenskom kole v školských rokoch 2020/2021 a 2021/2022 sa započítavajú do
celkového hodnotenia podľa tabuľky. Do hodnotenia sa započítava 1x najlepšie umiestnenie
v olympiádach a súťažiach. Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške a doložiť ako
prílohu.
Okresné kolo

Krajské kolo

Celoslovenské kolo

1. miesto

4 body

1. miesto

12 bodov

1. miesto

20 bodov

2. miesto

3 body

2. miesto

10 bodov

2. miesto

18 bodov

3. miesto

2 body

3. miesto

8 bodov

3. miesto

16 bodov

úspešný

1 bod

úspešný

6 bodov

úspešný

14 bodov

riešiteľ

riešiteľ

riešiteľ

Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za umiestnenie v predmetových
olympiádach, je 20 bodov.
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3. Doplňujúce kritériá:
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v prijímacom konaní 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 budú prednostne prijatí uchádzači so zmenenou
pracovnou schopnosťou.
O ďalšom poradí bude rozhodovať:
a) väčší počet bodov získaných za testy zo SJL a BIO, resp. CHE (podľa odboru),
b) väčší počet bodov získaných za test z profilového predmetu BIO, resp. CHE (podľa
odboru),
c) väčší počet bodov získaných za umiestnenia v olympiádach,
d) lepší priemer z predmetov SJL, ANJ, MAT, BIO, FYZ, CHE koncoročného hodnotenia
8. ročníka a polročného hodnotenia 9. ročníka (spolu jeden priemer zo všetkých uvedených
známok)
e) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 9. ročník (z predmetov SJL, ANJ, MAT,
BIO, CHE, FYZ),
f)

lepší priemer všetkých známok na prihláške za 8. ročník (z predmetov SJL, ANJ, MAT,
BIO, CHE, FYZ).

PRIDELENIE BODOV
Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia:
 z profilových predmetov prijímacej skúšky SJL a CHE/BIO môže uchádzač získať
maximálne 80 b,
 priemerný prospech koncoročného hodnotenia v 8. a polročného hodnotenia v 9. roč.
maximálne 20 b,
 z úspechov v riešení olympiád môže uchádzač získať maximálne 20 b.
Maximálny hranica získania bodov v prijímacom konaní u jedného žiaka je spolu 120 bodov.
KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE
Kritériá pre prijatie:
a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy,
b) úspešne vykonať prijímaciu skúšku,
c) byť zdravotne spôsobilý, čo musí byť potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast ako
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na
školský rok 2022/23 (Príloha č. 1),
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d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov, v prípade rovnakého
počtu bodov v prijímacom konaní bude uprednostnený žiak podľa doplňujúcich kritérií
uvedených v bode 3,
e) doručiť potvrdenie o nastúpení žiaka v termíne do 23. mája 2022.
ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV
Zoznam uchádzačov v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejní škola na
webovom sídle školy podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom MŠVVaŠ SR
a to 18. 5. 2022. Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca
neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie od 18. 5. 2022
do 23. 5. 2022 „Potvrdením o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium“ (Príloha č. 2) cez
informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva
prostredníctvom e-mailu na adresu skola@szske.sk alebo poštou na adresu Stredná
zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o
neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo
dňa doručenia rozhodnutia.
V Košiciach 14. februára 2022

Mgr. Eva Göblová
riaditeľka školy

Príloha č. 1
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka
študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023
Kód a názov učebného/študijného* odboru:

.....................................................................................
.....................................................................................

Vyjadrenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore:

V ................................................. dňa .............................
(*) Nehodiace sa prečiarknite

.............................................................
podpis lekára a odtlačok pečiatky

Príloha č. 2 k Usmerneniu k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

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

Názov strednej školy
Adresa strednej školy

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

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________
bol prijatý/á na Vašu strednú školu.

Vyberám jednu z nasledujúcich možností:
o

Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v
študijnom/učebnom odbore___________________________________________

o

Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej
škole.

S pozdravom

Podpis zákonného zástupcu

Podpis zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite

