
                                                                           
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
telefón            fax              IČO             email                 internet 

041/7244158   041/7233553          00607061    htrednyz@stonline.sk    www.szshlbokaza.edupage.sk    

Stredná zdravotnícka škola 
Hlboká cesta 23 

010 01  Žilina 

 
 

Kritéria  prijímacích skúšok v odbore 5325 Q  diplomovaná všeobecná sestra 

pre školský rok 2018/2019 

 

Trojročné denné vyššie odborné štúdium    

pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou. 

 
 

Riaditeľstvo SZŠ v Žiline v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   stanovuje na prijatie 

uchádzačov tieto kritéria: 

 

1. Prihlášku (ktorá je zverejnená na www.szshlbokaza.edupage.org) s prílohami je potrebné 

zaslať najneskôr do 31.5.2018. Akceptujeme iba našu aktuálnu prihlášku. 

 

2. Uchádzač musí mať ukončenú strednú školu maturitnou skúškou. 

 

3. Uchádzač musí spĺňať zdravotné kritéria na prácu v odbore ( vyhláška č. 364/2009 Z.z.)           

- lekár potvrdí zdravotnú spôsobilosť na prihláške.  

 

4. Celkovo  do ročníka môže byť prijatých maximálne 30 žiakov. 

 

5. Uchádzači  budú   zoradení podľa priemeru známok na maturitnom vysvedčení. V prípade 

rovnosti priemeru bude rozhodovať lepšia známka  zo slovenského jazyka, z cudzieho 

jazyka,  (prípadne ďalší predmet v poradí) na maturitnom vysvedčení. 

 

6. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí zašleme na adresu uchádzača  v treťom 

týždni  mesiaca jún. 

 

7. Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí uchádzača môžete podať do 15 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia na adresu riaditeľky školy. Odvolacie konanie sa uskutoční na 

Žilinskom samosprávnom kraji, odbor školstva a športu. 

 

8. Ak niektorý z uchádzačov nenastúpi do I. ročníka, môže riaditeľ školy doplniť počet žiakov 

v triede z tých uchádzačov, ktorí  neboli prijatí pre nedostatok miesta a podali odvolanie 

proti neprijatiu. 

 

9. V prípade, že  počet prijatých žiakov po 1. termíne bude nižší ako 17, druhý termín 

prijímacej skúšky sa neuskutoční a odbor  nebude septembri 2018 otvorený. 
 

10.  Ak v septembri z prijatých žiakov nenastúpi na štúdium minimálne 17 žiakov, trieda 

nebude otvorená.  

 

11.  Neúčasť na zápise  sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole. Forma zápisu 

bude oznámená v rozhodnutí o prijatí. 
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