Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
www.szsbaza.sk
Kritériá a ostatné podmienky prijatia na dvojročné vyššie odborné
štúdium v študijnom odbore 5314 N ortopedický technik
pre školský rok 2021/2022.
___________________________________________________________________________
V súlade s § 62 a § 69 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem tieto jednotné
kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium
do 1. ročníka na dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore
ortopedický technik v školskom roku 2021/2022.
Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 05. 05. 2021. Počet tried
a počet žiakov pre školský rok 2021/2022 boli odsúhlasené listom Bratislavského
samosprávneho kraja č. 05799/2021-SKO-4 zo dňa 15. 04. 2021.
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Dĺžka štúdia:
Počet tried:
Počet žiakov:

ortopedický technik
večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium
2 roky
1
30

Termíny podania prihlášky:

1. termín – do 31. mája 2021
2. termín – do 31. júla 2021 (v prípade voľných miest
po konaní 1. termínu)

Termín skúšky:

1. termín – 22. jún 2021
2. termín – 26. august 2021 (v prípade voľných miest
po konaní 1. termínu)
I.
Podmienky a kritériá prijímacieho konania

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia môže byť
prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a v dobe prijímacieho konania, ako aj
počas celej dĺžky štúdia je v pracovnom pomere v zariadení ortopedickej protetiky.
Overenú kópiu maturitného vysvedčenia a potvrdenie o pracovnom pomere priloží uchádzač
k prihláške na štúdium.
Kritériá prijímacieho konania:
1. Overovanie zručností
2. Písomný test z biológie
Spolu

30 bodov
70 bodov
100 bodov

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak z celkového počtu bodov 100 získa
41 bodov a viac.
1

1. Overovanie zručností
Obsah overovania
1. Modelovanie I.
2. Modelovanie II.
3. Kreslenie

Max. počet bodov
10
10
10

2. Písomný test z biológie
Obsah:
gymnaziálne učivo zamerané na biológiu človeka

II.
Doplňujúce kritériá
V prípade rovnakého počtu bodov použijeme na určenie poradia uchádzačov doplňujúce
kritériá:
1. počet bodov za modelovanie I.
2. počet bodov za modelovanie II.
3. počet bodov za kreslenie
4. počet bodov za test z biológie

III.
Kritérium zdravotnej spôsobilosti
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.
Splnenie kritérií zdravotnej spôsobilosti musí byť potvrdené všeobecným lekárom na tlačive
prihlášky na štúdium.

Mgr. Elena Skalná
riaditeľka

Bratislava 19. 05. 2021
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