
Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 

Veľkomoravská 14, Trenčín 

 

Kód školy: 631 502 

 

KRITÉRIÁ  PRIJÍMACIEHO  KONANIA do 1. ročníka 
pre školský rok 2020/2021 

 

POČTY  PRIJÍMANÝCH  ŽIAKOV  podľa študijných odborov: 

-  praktická sestra  5361 M -  1 trieda 

-  zdravotnícky laborant 5308 M -  1 trieda 

-  farmaceutický laborant 5311 M -  1 trieda 

-  masér   5370 M -  1 trieda 

-  zubný asistent  5358 M -  1 trieda 

 

TERMÍNY  KONANIA prijímacích skúšok – 1. kolo: 

A) Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) spojená 

s prijímacou skúškou z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia 

v odbore masér 8. apríla 2020  (streda)                                                                                                                 

B) Prijímacie skúšky – 1. kolo: 1. termín  -  11. mája 2020    (pondelok) 

2. termín  -  14. mája 2020    (štvrtok)  

Termín konania prijímacích skúšok – 2. kolo: 16. júna 2020     (utorok) 

 

Prijímacie  konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 - § 71 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

KRITÉRIÁ – ODBOR 5308 M  ZDRAVOTNÍCKY  LABORANT 

 
Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra  

 chémia 

 

Do 1. ročníka budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí splnia podmienky na úspešné vykonanie 

prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia. 

 

Podmienky prijatia na štúdium: 

A) V súlade s § 65 odsek 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude automaticky prijatý uchádzač, ktorý 

vyhovuje nasledujúcim podmienkam: 

a) v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete 

samostatne najmenej 90 percent, 

b) a súčasne spĺňa kritériá zdravotnej spôsobilosti na štúdium a výkon povolania potvrdené 

na prihláške na štúdium. 

 

B) Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky bez automatického prijatia 

 max. počet bodov 

1. Celkový priemerný prospech zo základnej školy 100 

2. Profilový predmet slovenský jazyk a literatúra 100 

3. Profilový predmet chémia 100 

4. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho 

    jazyka (ANJ, NEJ), chémie, zdravotnícke súťaže 
20 

SPOLU 320 



Ostatné podmienky prijatia na štúdium 

5. Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania 

6. Hodnotenie správania na ZŠ  

7. Po prijatí  zápis v určenom termíne 

8. Ukončenie základnej školy  

1. Celkový priemerný prospech na ZŠ 

Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 100 bodov. 

Priemerný prospech sa vypočíta z povinných vyučovacích predmetov podľa známok v 2. 

polroku 6., 7., 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka - z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, 

cudzie jazyky, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia. 

 

Priraďujú sa k nemu body podľa kľúča: 

Priemer: Priemer: Priemer: 

1, 00  -  100 bodov 1, 41  -  59 bodov 1, 82  -  18 bodov 

1, 01  -   99  bodov 1, 42  -  58  bodov 1, 83  -   17 bodov 

1, 02  -   98  bodov 1, 43  -  57  bodov 1, 84  -   16 bodov 

1, 03  -   97  bodov 1, 44  -  56  bodov 1, 85  -   15 bodov 

1, 04  -   96  bodov 1, 45  -  55  bodov 1, 86  -   14 bodov 

1, 05  -   95  bodov 1, 46  -  54  bodov 1, 87  -   13 bodov 

1, 06  -   94  bodov 1, 47  -  53   bodov 1, 88  -   12 bodov 

1, 07  -   93  bodov 1, 48  -  52  bodov 1, 89  -   11 bodov 

1, 08  -   92  bodov 1, 49  -  51 bodov 1, 90  -   10 bodov 

1, 09  -   91  bodov 1, 50  -  50  bodov 1, 91  -     9 bodov 

1, 10  -   90  bodov 1, 51  -  49  bodov 1, 92  -     8 bodov 

1, 11  -   89  bodov 1, 52  -  48 bodov 1, 93  -     7 bodov 

1, 12 -    88  bodov 1, 53  -  47 bodov 1, 94  -     6 bodov 

1, 13  -  87   bodov 1, 54  -  46 bodov 1, 95  -     5 bodov 

1, 14  -  86   bodov 1, 55  -  45  bodov 1, 96  -     4 body 

1, 15 -   85  bodov 1, 56  -  44  bodov 1, 97  -     3 body 

1, 16  -  84  bodov 1, 57  -  43 bodov 1, 98  -     2 body 

1, 17  -  83  bodov 1, 58  -  42 bodov 1, 99  -     1 bod 

1, 18  -  82  bodov 1, 59  -  41 bodov 2, 00  -  2, 50:   0 bodov 

1, 19  -  81 bodov 1, 60  -  40 bodov 2, 51  -  2, 60: - 1 bod 

1, 20  -  80  bodov 1, 61  -  39 bodov 2, 61  -  2, 70: - 2 body 

1, 21  -  79  bodov 1, 62  -  38 bodov 2, 71  -  2, 80: - 3 body 

1, 22  -  78  bodov 1, 63  -  37 bodov 2, 81  -  2, 90: - 4 body 

1, 23  -  77  bodov 1, 64  -  36 bodov 2, 91  -  3, 00: - 5 bodov 

1, 24  -  76  bodov 1, 65  -  35 bodov 3, 01  -  3, 10: - 6 bodov 

1, 25  -  75  bodov 1, 66  -  34  bodov 3, 11  -  3, 20: - 7 bodov 

1, 26  -  74  bodov 1, 67  -  33  bodov 3, 21  -  3, 30: - 8 bodov 

1, 27  -  73  bodov 1, 68  -  32 bodov 3, 21  -  3, 30: - 8 bodov 

1, 28  -  72  bodov 1, 69  -  31 bodov 3, 31  -  3, 40: - 9 bodov 

1, 29  -  71  bodov 1, 70  -  30 bodov 3, 41  -  3, 50: - 10 bodov 

1, 30  -  70  bodov 1, 71 -   29 bodov 3, 51 a viac:    - 15 bodov 

1, 31  -  69  bodov 1, 72  -  28 bodov 

 

1, 32  -  68  bodov 1, 73  -  27 bodov 

1, 33  -  67  bodov 1, 74  -  26 bodov 

1, 34  -  66  bodov 1, 75  -  25 bodov 

1, 35  -  65  bodov 1, 76  -  24 bodov 

1, 36  -  64  bodov 1, 77  -  23 bodov 

1, 37  -  63  bodov 1, 78  -  22 bodov 

1, 38  -  62 bodov 1, 79  -  21 bodov 

1, 39  -  61 bodov 1, 80  -  20 bodov 

1, 40  -  60 bodov 1, 81  -  19 bodov 



 

2. Profilový predmet slovenský jazyk a literatúra 

a) písomná prijímacia skúška v rozsahu učiva 6. – 9. ročníka ZŠ 

POŽIADAVKY: pravopisné cvičenie, 

čítanie s porozumením, 

slovné druhy, gramatické kategórie,  

vetné členy, vety podľa obsahu, zloženia, členitosti, 

tvorenie slov, slovná zásoba, 

jazykové štýly, slohové postupy, 

literárne druhy, žánre, 

rým, básnické umelecké prostriedky. 

 

Uchádzač o štúdium môže získať za písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a 

literatúry 50 bodov. 

b) výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov Testovanie 9 – 2020 

(“MONITOR“) 

 

Kľúč priraďovania bodov k výsledkom testovania: za 2 percentá úspešnosti – 1 bod: 

percentá body 

80 - 100 40 - 50 

60 -   80 30 - 40 

40 -   60 20 - 30 

20 -   40 10 - 20 

0 -   20 0 - 10 

Uchádzač o štúdium môže za výsledok testovania za SJL v celoslovenskom testovaní žiakov 9. 

ročníkov dosiahnuť maximálny počet bodov: 50 bodov. 

 

Celkovo môže uchádzač o štúdium zo slovenského jazyka a literatúry získať 100 bodov. 

Žiak vyhovel prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahol minimálne 

30 bodov. 

 

V prípade, že má záujem o štúdium Slovák žijúci v zahraničí, zahraničný študent, ten vykoná 

písomný test zodpovedajúci celoslovenskému testovaniu deviatakov (Testovanie 9 – 2020) 

s možnosťou získať 100 percent, čo podľa vyššie uvedeného kľúča predstavuje 50 bodov. 

 

3. Profilový predmet chémia: 

Písomná prijímacia skúška 

POŽIADAVKY:  Chémia okolo nás; Premeny látok; 

Zloženie látok; Významné chemické prvky a zlúčeniny; 

Chemické výpočty; Organické látky. 

Je potrebné ovládať aj latinské názvy chemických prvkov. 

 

Uchádzač o štúdium môže dosiahnuť maximálny počet bodov : 100 bodov. 

Žiak vyhovel prijímacej skúške z chémie, ak dosiahol minimálne 30 bodov. 

 

4. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), chémie, 

zdravotnícke súťaže. 

Uchádzač o štúdium môže za súťaže získať 20 bodov a to bez rozdielu, či bol žiak úspešný 

v jednej, alebo vo viacerých súťažiach. 

Bodové ohodnotenie 20 bodov získa za umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom 

kole a účasť v celoštátnom kole. K prihláške musí byť priložený doklad. 



 

Uchádzač vyhovel kritériám a ostatným podmienkam prijatia na štúdium, ak úspešne 

vykonal skúšku z každého profilového predmetu z celkového počtu 320 bodov získal 100 

bodov a viac. 

 

 

Prijatí na štúdium budú uchádzači, ktorí sa umiestnia od prvého po dvadsiate ôsme (28.) miesto.  

V prípade rovnosti bodov na 28. mieste rozhodne: 

a) vyšší počet bodov z chémie, 

b) vyšší počet bodov zo slovenského jazyka a literatúry, 

c) lepší priemerný prospech. 

 

 

5. Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania: 

Podľa štátneho vzdelávacieho programu do študijného odboru zdravotnícky laborant nemôžu 

byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné  

oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia 

alebo správania, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

Zdravotný stav uchádzača o štúdium posúdi a na prihláške potvrdí všeobecný lekár pre deti 

a dorast. 

 

 

6. Hodnotenie správania na ZŠ 

Podmienkou pre prijatie na štúdium je, že uchádzač nebude mať opakovane zníženú známku 

zo správania. V prípade, že známka zo správania bude raz znížená o jeden stupeň (na 

vysvedčení uspokojivé), o prijatí alebo neprijatí sa rozhodne podľa charakteru porušenia 

školského poriadku na základe vyjadrenia základnej školy, kde sa zohľadní, či sa neopakovali 

dôvody na zníženú známku zo správania a nastala náprava. 

7. Zápis na štúdium 
Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium, je povinný v termíne určenom riaditeľkou školy 

zapísať sa na štúdium na škole. 

Ak sa zápisu na štúdium prijatý uchádzač nezúčastní, uvoľní sa miesto na prijatie a bude sa 

pokračovať v prijímacom konaní podľa zverejneného (aktuálneho) poradovníka (bude prijatý 

ďalší žiak v poradí). 

 

8. Ukončenie základnej školy 
Podmienkou nastúpenia na štúdium do 1. ročníka je ukončenie základnej školy. 

Podmienkou prijatia uchádzača o štúdium je, že nie je žiakom inej strednej školy. 

 

 

V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole riaditeľka 

školy zverejní do 06. júna 2020 rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok. 

 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade  20. 11. 2019 

 

 

V Trenčíne  30. 01. 2020     PhDr. Eva Červeňanová, PhD. 

riaditeľka školy 

 

 


