
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina 

 

Kritériá  prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022  boli vypracované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Špeciálne overenie schopností, zručnosti  a talentu (talentová skúška) –  úprava 29.04.2021 

 

Študijný odbor 5370 M  masér  

Termín podania prihlášok do 16. apríla 2021 

Termín konania prijímacej skúšky: 1. termín 5. mája 2021 

                                                         2. termín  12. mája 2021 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie 

Forma štúdia: 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou 

 

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača   

Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov sú: 

a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok, 

b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov. 

Splnenie zdravotných kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor 

bude súčasťou alebo  prílohou prihlášky (viď tlačivo, ktoré je súčasťou kritérií). 

 

Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú: 

- mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie (okrem porúch zraku), 

- zdravotné oslabenie alebo ochorenie, 

- majú narušenú komunikačnú schopnosť,  

- špecifické poruchy  učenia (konzultovať s riaditeľkou školy prostredníctvom e-mailu   sekretariat@szszilina.sk)  najneskôr do 

termínu podania prihlášky, 

- majú špecifické poruchy správania sa, 

- autistický syndróm,  

- poruchy psychického vývinu.  

 

Kritériá prijímacej skúšky: 

Špeciálne overenie schopností, zručnosti  a talentu (talentová skúška)  

Disciplíny talentovej skúšky: 

a) Plávanie 
Uchádzač musí  preplávať 15 m ľubovoľným štýlom a tým získa 40 bodov – uvedená disciplína sa neuskutoční. 

 

b) Skok do diaľky z miesta 

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, hmit podrepmo do zapaženia, odraz so súčasným 

švihom paží vpred. Hodnotí sa lepší z dvoch pokusov. 

Body Chlapci Dievčatá 

10 190 cm a viac  165 cm a viac 

8 189- 166 164- 145 

6 165- 155 144- 135 

4 154- 145 134- 125 

2 144- 135 124- 115 

 

c) Ľah-sed 

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od seba vo vzdialenosti cca 30 cm, paže skrčiť vzpažmo 

a spojiť za hlavou ( prsty rúk zakliesnené do seba ). Na signál vykonávať sed-ľah čo najrýchlejšie v priebehu 30 s (obidvoma lakťami 

sa dotknúť súhlasných stehien čo najbližšie kolien, rukami sa dotknúť po každom ľahu podložky, prsty rúk nechať neustále zopnuté 

za hlavou, ináč sa vykonaný sed-ľah neráta). 

Body Chlapci Dievčatá 

10 33 a viac 32 a viac 

8 32- 29 31- 27 

6 28- 24 26- 21 

4 23- 19 20- 16 

2 18- 17 15- 14 

 

d) Hod plnou loptou (2 kg) 
Stoj mierne rozkročný asi na šírku ramien. Obe špičky chodidiel sú tesne pred čiarou hodu. Chodidlá sú vedľa seba, zakročenie ani 

vykročenie pred, v priebehu ani po vykonaní hodu nie je dovolené. Loptu uchopiť, vzpažiť, mierne sa zakloniť a hodiť ju „autovým 

vhadzovaním“ šikmo hore vpred. Po hode je zakázané dotknúť sa akoukoľvek časťou tela priestoru, kde sa vykonáva meranie. 

Hodnotí sa lepší z dvoch pokusov. 

Body Chlapci Dievčatá 

10 940cm a viac 700cm a viac 
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8 939- 780 699- 620 

6 779- 620 619- 500 

4 619- 450 499- 350 

2 449- 350 349- 250 

 

 

e) Člnkový beh 4x10m 

Zaujať polohu polovysokého štartu. Na štartový povel čo najrýchlejšie vybehnúť k protiľahlej méte, obehnúť ju a vrátiť sa tak, aby 

dráha medzi druhým a tretím úsekom tvorila osmičku. Štvrtý úsek bežať najkratšou dráhou k cieľovej méte a dotknúť sa jej rukou. 

Body Chlapci Dievčatá 

10 menej ako 10,0sek menej ako11,0sek 

8 10,0- 11,0 11,0- 12,0 

6 11,1- 12,1 12,1- 13,1 

4 12,2- 13,2 13,2- 14,2 

2 13,3- 14,3 13,3- 15,3 

 

Uchádzač je úspešný v talentovej skúške, ak získa za všetky disciplíny minimálne    20 bodov.  

Neúspešný uchádzač  v talentovej skúške obdrží rozhodnutie o neprijatí. 

 

1. Úspešní uchádzači v talentovej skúške   budú následne zoradení podľa súčtu získaných bodov, ktorý bude podkladom pre 

rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí, resp. neprijatí. Súčet bodov = body za talentovú skúšku + body  za hodnotenie 

priemerného prospechu v ZŠ z vybraných predmetov +   body za umiestnenie na olympiáde z biológie.   

     Maximálne  150 bodov.  

2. Bodové hodnotenie priemeru ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, matematika, 

biológia, fyzika, chémia za 6., 7.  ročník koncoročné  vysvedčenie a 9. ročník polročné vysvedčenie. Tabuľka bodového 

hodnotenia je zverejnená na webovej stránke školy (www.szshlbokaza.edupage.org) v záložke prijímacie skúšky.  

3.   Úspešní riešitelia olympiády z biológie minimálne na okresnej úrovni (prvé tri miesta) získajú   10   bodov. 

4.   Pri rovnosti bodov rozhoduje: 

     a) lepší priemer známok z biológie (6.,7.ročník koncoročné vysvedčenie ZŠ a 9. ročník polročné vysvedčenie  ZŠ), 

     b) lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry (6.,7.ročník koncoročné vysvedčenie ZŠ  a 9. ročník polročné    

         vysvedčenie   ZŠ), 

     c) lepší priemer zo ZŠ z vybraných predmetov – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, matematika, biológia,  

         fyzika, chémia za 6.,7. ročník koncoročné vysvedčenie a 9. ročník polročné vysvedčenie. 

5.   Prijatí nemôžu byť uchádzači, ktorí získali menší celkový súčet bodov ako  41 bodov.  

6.  Rovnaké podmienky prijatia platia aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.  

7.   Počet miest na prijatie 1 trieda - 24 žiakov. 

8.  Ubytovanie v školskom internáte SZŠ Žilina v školskom roku 2021/2022 nebude možné z dôvodu rekonštrukcie zariadenia.  

9.  Ak sa na základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania 

     príslušné kritérium sa nebude hodnotiť. Následne budú upravené kritéria pre prijatie žiaka. 

10. Proti  rozhodnutiu o neprijatí podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 

riaditeľke školy, ktorá toto rozhodnutie vydala. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

 

 

Záverečné ustanovenia: 

Zoznam uchádzačov zverejní riaditeľ školy na výveske  školy a na webovej stránke školy www.szshlbokaza.edupage.org podľa 

výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 20. mája.2021.  

 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 

konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva 

prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021. 

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej 

škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním 

naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej 

školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.  

Zákonný zástupca prijatého maloletého uchádzača, ktorý má diagnostikované špecifické poruchy učenia, predloží správu 

špeciálneho psychológa zo špeciálneho pedagogického vyšetrenia najneskôr do 25. augusta 2021. 

Kritéria boli prerokované na pedagogickej rade dňa 22.2.2021. 
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