STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Kukučínova 40, 041 37 Košice
Kód školy: 681 508
Študijný odbor: 5370 M masér

KRITÉRIÁ
pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru masér v školskom roku 2019/2020
Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 17. decembra 2018 v študijných odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v súlade s § 65 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú určené nasledovné
kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného štúdia študijného odboru 5370 M masér pre školský rok
2019/2020:

Prijímacie konanie

I.

1. V školskom roku 2019/2020 sa bude otvárať študijný odbor masér s počtom 20 žiakov.
2. Prijímacia skúška sa bude konať 26. marca 2019.
3. Prijímacia skúška pozostáva z :
a) písomnej prijímacej skúšky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia. Okruhy tém na
prijímaciu skúšku uchádzačov do prvého ročníka študijného masér budú tvoriť prílohu pozvánky.
b) talentovej skúšky, ktorú musí vykonať každý uchádzač. Talentová skúška je z overenia fyzickej zdatnosti
a pohybových schopností: ľah - sed, člnkový beh (4x10m), plávanie (základy).
4. Do študijného odboru masér môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky
MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné
odbory. Prihláška musí obsahovať vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača.
5. V zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR pod č. Z 34982-2013OZdV zo dňa 30. 7. 2013 do študijného odboru masér nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové
alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy
učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
6. Uchádzači o štúdium budú prijatí v poradí podľa najvyššieho počtu získaných bodov za:
a) písomnú prijímaciu skúšku z profilových predmetov (SJL, BIO),
b) talentovú skúšku,
c) študijné výsledky zo základnej školy (ZŠ).

II.

Kritériá na prijímanie uchádzačov

1. Uchádzač o štúdium z písomnej prijímacej skúšky môže získať maximálne 30 bodov a to 15 bodov zo slovenského jazyka
a literatúry a 15 bodov z biológie. Za talentovú skúšku môže získať maximálne 15 bodov, za študijné výsledky zo ZŠ
maximálne 20 bodov za celkový priemerný prospech. Do úvahy sa berú študijné výsledky – celkový priemerný prospech
z povinných vyučovacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (s najlepším priemerom), dejepis, geografia,
matematika, biológia, fyzika, chémia, telesná a športová výchova (resp. telesná výchova) za ročníky: 8. ročník – 2. polrok
a 9. ročník – 1. polrok. Uchádzač o štúdium získa body za celkový priemerný prospech takto:
Ø 1,00 – 1,20 (za vyššie uvedené ročníky)
............ 10 bodov
Ø 1,21 – 1,50
............ 7 bodov
Ø 1,51 – 2,00
............ 5 bodov
Ø 2,01 – 2,50
............ 3 body
Ø 2,51 – 2,75
............ 1 bod
Ø 2,76 a viac
............ 0 bodov
2. Uchádzač o štúdium môže získať maximálne spolu 65 bodov.
3. Pri rovnakom počte bodov bude prijatý uchádzač, ktorý: - má lepší priemerný prospech z profilových predmetov (SJL, BIO),
- je úspešným riešiteľom olympiády z profilových predmetov (SJL,
BIO),
- získal ocenenie v predchádzajúcej športovej činnosti.

III. Prijímanie uchádzačov o štúdium
1. Na základe uvedených kritérií v bode II. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa najvyššieho získaného počtu
bodov a prijatí budú uchádzači od prvého až po dvadsiate miesto.
2. S uchádzačom, ktorý bol prijatý na štúdium, škola vykoná zápis v určenom termíne na základe zápisného lístka. Ak sa
uchádzač v stanovenom termíne na štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné.
3. Ak po zápise na štúdium sa uvoľní miesto na prijatie, bude sa pokračovať v prijímacom konaní podľa zverejneného
(aktuálneho) poradovníka.
4. Uchádzač, ktorý bol prijatý na štúdium, predloží pri nástupe do 1. ročníka na kontrolu triednemu učiteľovi vysvedčenie
z 9. ročníka o úspešnom ukončení štúdia na ZŠ.
Košice 17. december 2018
PhDr. Anna Hencovská
riaditeľka školy

