STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL TOPOĽČANY
Kód školy: 641 503
Študijný odbor: zdravotnícky asistent 5356 N

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018 pre študijný odbor:
zdravotnícky asistent 5356 N
pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1.ročníka Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v
Topoľčanoch v šk. roku 2017/2018 v študijnom odbore 5356 N zdravotnícky asistent externá
forma sú vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – Tretí oddiel, Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách § 62 – § 69 zákona
245/2008.
Kritériá boli vypracované v súlade s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z. § 1 odvolávajúc sa na § 62
ods. 13 a prerokované na pedagogickej rade dňa 12. 4. 2017 pre študijný odbor 5356 N zdravotnícky
asistent
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: 2 roky
Počet miest na prijatie: 28 a 3 v odvolacom konaní.
Prijímacie konanie sa uskutoční 19. 6 .2017.

I. Prijímacie konanie:
Do 1. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent možno prijať 28 žiakov (+ 3 žiakov
v odvolacom konaní) – § 65 ods. 1/zák. NR SR č. 245/2008 – školský zákon a po vyjadrení rady školy
a so súhlasom zriaďovateľa.
Riaditeľ školy určil kritériá uchádzačov bez prijímacej skúšky podľa § 69 ods. 5 zákona 245/2008.
Bez vykonania prijímacej skúšky budú prijatí na štúdium iba uchádzači, ktorí:
1. Uchádzač (zákonný zástupca) podá prihlášku na SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch
v stanovenom termíne: 1. termín do 31. mája 2017, 2. termín 31. júla 2017.
2. Uchádzač má na prihláške potvrdené, že je schopný študovať študijný odbor zdravotnícky
asistent. Prihláška je zverejnená na webovej stránke školy https://szsto.edupage.org/.
3. Uchádzač úspešne ukončil štúdium na strednej škole maturitnou skúškou.
II. Podmienky na prijatie na štúdium:
1. Uchádzač o štúdium je povinný k prihláške pripojiť overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej
skúške a potvrdenie od zamestnávateľa.
2. Uchádzač má na prihláške potvrdené, že je schopný študovať študijný odbor zdravotnícky
asistent.
3. Do 1. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent budú prednostne prijímaní uchádzači
o štúdium, ktorí majú pracovný pomer v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení na
Slovensku alebo sú evidovaní na úrade práce.

Ak by počet uchádzačov, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacej skúšky, prekročil počet žiakov,
ktorých možno prijať do prvého ročníka, potom budú prijatí iba tí uchádzači, ktorí splnia aj
pomocné kritérium: uchádzači o štúdium majú lepší priemerný prospech na maturitnej skúške.
Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, sa musí v určenom termíne zapísať na štúdium na
tunajšej škole. (1. termín zápisu 26. 6. 2017). Ak sa po zápise na štúdium uvoľní miesto na
prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom
konaní podľa zverejneného (aktuálneho)
poradovníka.

4.

5.

III. Kritériá zdravotnej spôsobilosti k výkonu povolania zdravotnícky asistent
v zmysle vyhlášky č. 364/2009 Z. z. MZ SR
Táto vyhláška ustanovuje nasledovné kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke
študijné odbory:




vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s
korekciou j. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých
smeroch.

Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné
postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické
poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
Splnenie uvedených kritérií bude musieť byť potvrdené všeobecným lekárom.

Topoľčany 12. 4. 2017

PaedDr. Peter Buranský
riaditeľ DŠÚ Nitra

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy

