Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
www.szsbaza.sk
KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY
prijatia na štúdium na odbor masér na školský rok 2018/2019

V súlade s § 64, § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní
v pedagogickej rade školy dňa 09. 01. 2018 a v súlade s VZN Bratislavského samosprávneho
kraja č. 1/2017 zo dňa 29. 09. 2017, určujem tieto kritéria a ostatné podmienky prijímacieho
konania do 1. ročníka študijného odboru MASÉR na školský rok 2018/2019 pre všetky
termíny prijímacieho konania.

Študijný odbor:
Kód odboru:
Počet miest:

masér
5370 M
15

Termín podania prihlášky:
do 28. februára 2018
Termín konania prijímacej skúšky: 26. marec 2018

I.
Podmienky prijímacieho konania
1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
2. Prospech zo základnej školy
3. Profilový predmet (biológia)
4. Biologická olympiáda
5. Zdravotnícke súťaže
Spolu:

25 bodov
50 bodov
20 bodov
3 body
2 body
100 bodov

Žiak vyhovie podmienkam na prijatie, ak z celkového počtu bodov 100 získa 41 bodov
a viac a zároveň z plávania získa minimálne 1 bod.

1. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Zákonný zástupca/žiak obdrží spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku podrobné informácie
o forme, obsahu a pomôckach potrebných na overovanie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania.

Obsah overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
max. počet bodov

Obsah overovania
Preplávanie určeného úseku za daný časový interval bez ohľadu na
zvolený plavecký štýl
Základné gymnastické prvky, overenie pohybových
koordinačných schopností
Overenie jemnej motoriky

1.
2.
3.

5
10
10

2. Prospech zo základnej školy





Počíta sa ako celkový priemer koncoročných známok vyrátaný z určených
predmetov za 6., 7., 8., ročník a polročných známok za 9. ročník.
Predmety, z ktorých sa počítajú priemery sú: vyučovací jazyk (u žiakov s iným
vyučovacím jazykom ako slovenským aj slovenský jazyk), cudzie jazyky,
matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia.
Celkový priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.
Body sa priraďujú podľa kľúča v tabuľke.
priemer

body

priemer

body

priemer

body

1,00-1,25
1,26 -1,35
1,36-1,45
1,46- 1,55
1,56-1,65
1,66-1,75

50
48
46
44
41
38

1,76-1,85
1,86-1,95
1,96-2,05
2,06-2,15
2,16-2,25
2,26-2,35

35
32
29
26
23
19

2,36-2,45
2,46-2,55
2,56-2,65
2,66-2,75
2,76 a viac

15
11
7
3
0

3. Profilový predmet – biológia



Každej známke z biológie za 6. – 9. ročník
sa priraďujú body podľa kľúča v tabuľke.
Maximálny počet je 20 bodov.

známka/biológia
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný

body
5
4
2
0
0

4. Biologická olympiáda



V biologickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal jej úspešným riešiteľom
v 8. alebo v 9. ročníku. O tejto skutočnosti musí byť priložený doklad do
23. marca 2018.
Počet bodov 3.

5. Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania
 V zdravotníckych súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania akceptujeme
umiestnenie na 1. - 3. mieste v krajskom kole a účasť na celoštátnom kole v 8. alebo
v 9. ročníku. O tejto skutočnosti musí byť priložený doklad do 23. marca 2018.
 Počet bodov 2.
Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme.
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II.
Doplňujúce kritériá
V prípade rovnakého počtu bodov na umiestnenie uchádzačov použijeme doplňujúce
kritériá:
1. Zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods. 3, školský zákon).
2. Body za prospech zo základnej školy.
3. Body za profilový predmet (biológia).
III.
Upravené kritériá
Pre uchádzačov s poruchami zraku.
V súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,
môžu byť do študijného odboru masér prijatí aj žiaci s poruchami zraku. U týchto
žiakov sa špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie overia úlohou z overenia jemnej
motoriky, za ktorú žiak môže získať maximálne 25 bodov.
Ostatné kritériá a podmienky pre prijatie ostávajú nezmenené.
IV.
Kritérium zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania
1. Na štúdium môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti
v súlade s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej
spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.
2. V súlade so štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor masér na štúdium nemôžu
byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové (okrem porúch zraku) alebo telesné
postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť,
autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Podmienkou prijatia na štúdium na strednej škole je úspešné ukončenie 9. ročníka
základnej školy.
2. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné.
3. V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole,
riaditeľka školy do 6. júna 2018 rozhodne o konaní ďalšieho termínu prijímacích skúšok.
4. Výsledky prijímacej skúšky platia pre školský rok 2018/2019.

Mgr. Elena Skalná
riaditeľka

Bratislava 09. 01. 2018
3

