
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 

kód školy: 621 502 

Podmienky a kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného štúdia v školskom 

roku 2020/21 

pre študijný odbor 5370 M masér - denné štvorročné štúdium 

V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. (Školský zákon) boli určené a v pedagogickej rade 

prerokované: 

A. počty žiakov, ktorých je možné prijať do 1. ročníka denného štvorročného štúdia 

študijného odboru masér: 

1) počet žiakov: 18  

 

B. forma prijímacieho konania a podmienky na prijatie: 

 

1) Podmienky prijatia: 

Uchádzač musí 

a) podľa § 62 ods. 13 Školského zákona spĺňať kritéria na zdravotnú spôsobilosť, ktoré 

ustanovuje vyhláška MZ SR č. 364/2009 Z. z., 

b) úspešne vykonať talentovú skúšku v zmysle § 66 ods. 1 Školského zákona a v súlade 

s vyhláškou 282/2009 Z. z., (Uchádzač vykoná talentovú skúšku úspešne, ak získa 

minimálne 1/3 z maximálneho počtu bodov pre talentovú skúšku.) 

c) úspešne vykonať prijímaciu skúšku z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra 

(SJL) a biológia (BIO). (Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak získa 

minimálne 30% z maximálneho počtu bodov pre prijímaciu skúšku z profilových 

predmetov.) 

 

Talentová skúška a overenie vedomostí z profilových predmetov:  

riadny termín:  

20. marca 2020 v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici. 

 

mimoriadny termín  

23. marca 2020 v budove Strednej zdravotníckej školy v Skalici. 

(pre žiakov, ktorí si podali prihlášky na dve školy a termíny prijímacích skúšok sa 

prekrývajú, alebo majú iný vážny dôvod nezúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne. 

Účasť na tomto termíne konzultujte s riaditeľkou školy telefonicky): 

 

d) splniť všetky kritériá uvedené v bode 3). 

 

2) Kritériá pre talentovú skúšku 

Uchádzač musí vykonať pohybovo-motorickú skúšku, ktorej súčasťou je: 

a) ľah – sed; kritérium: počet za minútu; maximálny počet bodov: 10 

b) gymnastická zostava; kritérium: zostava obsahuje 5 gymnastických prvkov, 

minimálne 4 z nasledujúcich ponúknutých: kotúľ vpred, kotúľ vzad, stoj na lopatkách, 
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stoj na hlave, stoj na rukách, váha predklonom, premet bokom, kroky(valčíkový, 

polkový, krok-sun-krok), ľah vznesmo, obrat o 180°s výskokom; maximálny počet 

bodov: 10 (2 za každý prvok) 

c) overovanie špeciálnych schopností jemnej motoriky rúk 

i) modelovanie z modelovacej hmoty; kritérium: dodržanie uvedených pokynov; 

maximálny počet bodov: 5 (splnenie zadania 2, tvar 2, detaily 1)  

ii) rozoznávanie tvaru a povrchu skrytého predmetu; kritérium: správne určený 

tvar a povrch; maximálny počet bodov: 5 

d) hodnotenie základných plaveckých zručností: maximálny počet bodov: 5 (technika, 

vzdialenosť). 

 

 

3) Ďalšie kritériá na prijatie 

a) Uchádzač sa nachádza na 1. až 18. mieste v poradí zo všetkých uchádzačov. 

Poradie určí súčet bodov za: 

 maximálny počet bodov 

talentová skúška 35 

Overenie 

vedomostí 

z profilových 

predmetov 

SJL test 10 

BIO test (ľudské telo a starostlivosť 

o zdravie) 

10 

Študijné výsledky 8. – 9. ročník (priemer 

predmetov bez matematiky, informatiky, výchov) 

20 

Body za profilový predmet – biológia (8. – 9. 

ročník) 

16 

 

Uchádzač: 
b) nesmie mať na polročnom vysvedčení z 9. ročníka nedostatočnú zo žiadneho predmetu,  

c) by nemal mať zníženú známku zo správania v 9. ročníku (v 1. aj v 2. polroku),  

vedenie strednej školy bude dôvod zníženej známky zo správania konzultovať s vedením 

základnej školy, 

d) musí mať úspešne ukončený 9. ročník.  

 

 

Prideľovanie bodov za dosiahnuté študijné výsledky 

 

Priemer do  Počet bodov  Priemer do  Počet bodov  

1,5  10  2,5  5  

1,7  9  2,7  4  

1,9  8    

2,1  7    

2,3  6    
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Prideľovanie bodov za študijné výsledky z biológie 

 

známka z 

predmetu  

bodovanie  

1  8 

2  6  

3  4 

4  0  

 

Prideľovanie bodov za talentové skúšky 

 

Ľah - sed  za 1 min         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy 13. decembra 2019.  

 

 Mgr. Ľudmila Bábiková 

 riaditeľka 

 

vek 
chlapci dievčatá 

 body 

2 28  a  < 20  a  < 

3 29 -32 21 -25 

4 33 – 36 26 – 29 

5 37 – 40 30 – 33 

6 41 –44 34 – 37 

7 45 – 48 38 – 41 

8 49 – 52 42 – 45 

9 53 – 57 46 – 50 

10 58  a  > 51  a  > 


