Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
www.szsbaza.sk

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY
prijatia na štúdium na školský rok 2021/2022
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 a v súlade s listom MŠVVaŠ
SR č. 2020/15863:6-A2202 zo dňa 30. 09. 2020, s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04. 01. 2021 o presune termínov
prijímacích skúšok a s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
č. 2021/10124:1 A1810 zo dňa 26. 01. 2021 o posune termínu podávania prihlášok, po prerokovaní
v pedagogickej rade školy dňa 26. 02. 2021 a v súlade s prípisom Bratislavského samosprávneho kraja
č. 03342/2021/SKO-32 zo dňa 22. 01. 2021 určujem tieto jednotné kritéria a podmienky na prijatie
do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 pre oba termíny prijímacieho konania.

Študijné odbory v školskom roku 2021/2022
Kód odboru
5311 M
5308 M
5312 M
5358 M
5314 M

Názov študijného odboru
farmaceutický laborant
zdravotnícky laborant
očný optik
zubný asistent
ortopedický technik

počet miest
40
50
20
30
10

Termín podania prihlášky:

do 16. apríla 2021

Termín prijímacej skúšky:

1.kolo 1. termín 03. máj 2021 a podľa potreby
vzhľadom na počet uchádzačov aj 04. máj 2021
1.kolo 2. termín 10. máj 2021 a podľa potreby
vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021

Článok I.
Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre jednotlivé študijné odbory
A. Študijné odbory
LABORANT

FARMACEUTICKÝ

1. Prospech zo základnej školy
2. Testy z profilových predmetov
a) slovenský jazyk a literatúra
b) chémia
3. Chemická olympiáda
4. Zdravotnícke súťaže
Spolu:

LABORANT,

ZDRAVOTNÍCKY

50 bodov
15 bodov
25 bodov
5 bodov
5 bodov
100 bodov

Žiak vyhovie podmienkam na prijatie, ak z celkového počtu bodov 100 získa 41 bodov
a viac.

1. Prospech zo základnej školy
Maximálny počet je 50 bodov.
A. Počíta sa ako celkový priemer vyrátaný z koncoročných známok za 6., 7., 8., ročník
a polročných známok za 9. ročník z určených predmetov.
▪ Určené predmety, z ktorých sa počítajú priemery sú: vyučovací jazyk (u žiakov
s iným vyučovacím jazykom ako slovenským aj slovenský jazyk a slovenská
literatúra), cudzie jazyky, dejepis, matematika, biológia, fyzika, chémia.
▪ Celkový priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.
▪ Body sa priraďujú podľa kľúča v tabuľke.
priemer

Body

priemer

body

Priemer

body

1,00 - 1,15
1,16 - 1,25
1,26 - 1,35
1,36 - 1,45
1,46 - 1,55
1,56 - 1,65

50
48
46
44
42
40

1,66 - 1,75
1,76 - 1,85
1,86 - 1,95
1,96 - 2,05
2,06 - 2,15
2,16 - 2,25

38
36
33
30
27
24

2,26 - 2,35
2,36 - 2,45
2,46 - 2,55
2,56 - 2,65
2,66 - 2,75
2,76 a viac

20
16
12
8
4
0

B. Ak bol žiak hodnotený slovne:
a. a má súčasne uvedenú známku, do priemeru sa počíta známka
b. a má súčasne uvedené percentá, tieto sa prevedú na známku nasledovne:
percentuálne hodnotenie
známka
85 – 100%
1
65 – 84%
2
50 – 64%
3
30 – 49%
4
0 – 29%
5
Percentá sa zaokrúhľujú na celé číslo matematicky.
c. a hodnotenie nie je vyjadrené merateľným spôsobom, do priemeru sa počíta
posledná známka z daného predmetu.
C. Ak má žiak v prihláške za daný predmet uvedené absolvoval, nahradí sa toto
hodnotenie priemerom známok z príslušného predmetu zaokrúhleným na celé číslo
matematicky.
2. Testy z profilových predmetov
▪
▪

slovenský jazyk a literatúra - max. počet bodov 15
chémia
- max. počet bodov 25

Prijímacia skúška z overenia vedomostí formou testov z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a chémia bude obsahovať úlohy z učiva základnej školy vrátane príslušnej
časti učiva 9. ročníka v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími
štandardmi štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň
základnej školy.
3. Chemická olympiáda
▪
▪

V chemickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal v 8. alebo v 9. ročníku jej
úspešným riešiteľom. O tejto skutočnosti musí priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky.
Počet bodov 5.
2

4. 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 umiestnení je nevyhnutné priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky
▪ Počet bodov 5.
Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme.
B. Študijné odbory OČNÝ OPTIK, ZUBNÝ ASISTENT
1. Prospech zo základnej školy
2. Testy z profilových predmetov
a) slovenský jazyk a literatúra
b) biológia
3. Biologická olympiáda
4. Zdravotnícke súťaže
Spolu:

50 bodov
15 bodov
25 bodov
5 bodov
5 bodov
100 bodov

Žiak vyhovie podmienkam na prijatie, ak z celkového počtu bodov 100 získa 41 bodov
a viac.
1. Prospech zo základnej školy
Maximálny počet je 50 bodov.
A. Počíta sa ako celkový priemer vyrátaný z koncoročných známok za 6., 7., 8., ročník
a polročných známok za 9. ročník z určených predmetov.
▪ Určené predmety, z ktorých sa počítajú priemery sú: vyučovací jazyk (u žiakov
s iným vyučovacím jazykom ako slovenským aj slovenský jazyk a slovenská
literatúra), cudzie jazyky, dejepis, matematika, biológia, fyzika, chémia.
▪ Celkový priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.
▪ Body sa priraďujú podľa kľúča v tabuľke.
priemer

Body

priemer

body

priemer

body

1,00 - 1,15
1,16 - 1,25
1,26 - 1,35
1,36 - 1,45
1,46 - 1,55
1,56 - 1,65

50
48
46
44
42
40

1,66 - 1,75
1,76 - 1,85
1,86 - 1,95
1,96 - 2,05
2,06 - 2,15
2,16 - 2,25

38
36
33
30
27
24

2,26 - 2,35
2,36 - 2,45
2,46 - 2,55
2,56 - 2,65
2,66 - 2,75
2,76 a viac

20
16
12
8
4
0

B. Ak bol žiak hodnotený slovne:
a. a má súčasne uvedenú známku, do priemeru sa počíta známka
b. a má súčasne uvedené percentá, tieto sa prevedú na známku nasledovne:
percentuálne hodnotenie
Známka
85 – 100%
1
65 – 84%
2
50 – 64%
3
30 – 49%
4
0 – 29%
5
Percentá sa zaokrúhľujú na celé číslo matematicky.
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c. a hodnotenie nie je vyjadrené merateľným spôsobom, do priemeru sa počíta
posledná známka z daného predmetu.
C. Ak má žiak v prihláške za daný predmet uvedené absolvoval, nahradí sa toto
hodnotenie priemerom známok z príslušného predmetu zaokrúhleným na celé číslo
matematicky.
2. Testy z profilových predmetov
▪
▪

slovenský jazyk a literatúra - max. počet bodov 15
biológia
- max. počet bodov 25

Prijímacia skúška z overenia vedomostí formou testov z predmetu slovenský jazyk
a literatúra bude obsahovať úlohy z učiva základnej školy vrátane príslušnej časti učiva
prebiehajúceho 9. ročníka a z predmetu biológia bude zameraná na biológiu človeka
v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími štandardami štátneho
vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy.
3. Biologická olympiáda
▪
▪

V biologickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal v 8. alebo v 9. ročníku jej
úspešným riešiteľom. O tejto skutočnosti musí priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky.
Počet bodov 5.

4. 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 umiestnení je nevyhnutné priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky.
Počet bodov 5.

Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme.

C. Študijný odbor ORTOPEDICKÝ TECHNIK
1. Prospech zo základnej školy
2. Testy z profilových predmetov
a) slovenský jazyk a literatúra
b) biológia
3. Biologická olympiáda
4. Zdravotnícke súťaže

50 bodov
15 bodov
25 bodov
5 bodov
5 bodov

Spolu:

100 bodov

Žiak vyhovie podmienkam na prijatie, ak z celkového počtu bodov 100 získa 36 bodov
a viac.
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1. Prospech zo základnej školy
Maximálny počet je 50 bodov.
A. Počíta sa ako celkový priemer vyrátaný z koncoročných známok za 6., 7., 8., ročník a
polročných známok za 9. ročník z určených predmetov.
▪ Určené predmety, z ktorých sa počítajú priemery sú: vyučovací jazyk (u žiakov
s iným vyučovacím jazykom ako slovenským aj slovenský jazyk a slovenská
literatúra), cudzie jazyky, dejepis, matematika, biológia, fyzika, chémia.
▪ Celkový priemer sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.
▪ Body sa priraďujú podľa kľúča v tabuľke.
priemer

Body

priemer

body

priemer

body

1,00 - 1,15
1,16 - 1,25
1,26 - 1,35
1,36 - 1,45
1,46 - 1,55
1,56 - 1,65

50
48
46
44
42
40

1,66 - 1,75
1,76 - 1,85
1,86 - 1,95
1,96 - 2,05
2,06 - 2,15
2,16 - 2,25

38
36
33
30
27
24

2,26 - 2,35
2,36 - 2,45
2,46 - 2,55
2,56 - 2,65
2,66 - 2,75
2,76 a viac

20
16
12
8
4
0

B. Ak bol žiak hodnotený slovne:
a. a má súčasne uvedenú známku, do priemeru sa počíta známka
b. a má súčasne uvedené percentá, tieto sa prevedú na známku nasledovne:
percentuálne hodnotenie
Známka
85 – 100%
1
65 – 84%
2
50 – 64%
3
30 – 49%
4
0 – 29%
5
Percentá sa zaokrúhľujú na celé číslo matematicky.
c. a hodnotenie nie je vyjadrené merateľným spôsobom, do priemeru sa počíta
posledná známka z daného predmetu.
C. Ak má žiak v prihláške za daný predmet uvedené absolvoval, nahradí sa toto
hodnotenie priemerom známok z príslušného predmetu zaokrúhleným na celé číslo
matematicky.
2. Testy z profilových predmetov
▪
▪

slovenský jazyk a literatúra - max. počet bodov 15
biológia
- max. počet bodov 25

Prijímacia skúška z overenia vedomostí formou testov z predmetu slovenský jazyk
a literatúra bude obsahovať úlohy z učiva základnej školy vrátane príslušnej časti učiva
prebiehajúceho 9. ročníka a z predmetu biológia bude zameraná na biológiu človeka
v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími štandardami štátneho
vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň základnej školy.
3. Biologická olympiáda
▪
▪

V biologickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal v 8. alebo v 9. ročníku jej
úspešným riešiteľom. O tejto skutočnosti musí priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky.
Počet bodov 5.
5

4. 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 umiestnení je nevyhnutné priložiť doklad najneskôr do začiatku
konania prijímacej skúšky.
Počet bodov 5.

Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme.

Článok II.
Doplňujúce kritériá
V prípade rovnakého počtu bodov budú na určenie poradia uchádzačov použité doplňujúce
kritériá:
1. zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods. 3, školský zákon)
2. body za prospech zo základnej školy
3. body za test z profilového predmetu (chémia – farmaceutický laborant, zdravotnícky
laborant, biológia – očný optik, ortopedický technik, zubný asistent)
Ostatné kritériá a podmienky pre prijatie ostávajú nezmenené.

Článok III.
Kritérium zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania
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. V súlade s prílohou č. 1 k rozhodnutiu
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 sa
vyžaduje vo všetkých študijných odboroch na stredných zdravotníckych školách potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok
2021/2022 (príloha č. 2 k rozhodnutiu ministra č. 2021/10124:1-A1810)
Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca predloží v zmysle vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné
odbory a štátnych vzdelávacích programov zdravotníckych študijných odborov vyjadrenie
všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača pre odbornú prípravu
v zdravotníckom študijnom odbore na strednej zdravotníckej škole.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca
spolu s prihláškou.
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Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke www.szsbaza.sk a na
vchodových dverách školy do 20. mája 2021 pod vopred zaslaným kódom
Zákonný zástupca prijatého uchádzača doručí strednej škole do 25. mája 2021 naskenované
„Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium“ prostredníctvom mailu alebo
poštou na adresu školy. Nedoručenie uvedeného potvrdenia sa považuje za nenastúpenie na
štúdium.
V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole, riaditeľka
školy do 6. júna 2021 rozhodne o konaní ďalšieho termínu prijímacích skúšok.
Podmienkou prijatia na štúdium na strednej škole je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej
školy.
Výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok 2021/2022.

Bratislava 26. 02. 2021

____________________
Mgr. Elena Skalná
riaditeľka
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