
Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Horná 137, Čadca 

www.szsfaca.edu.sk 

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka  

na študijný odbor: 

 

 5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 

 večerné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

 pre absolventov strednej školy s maturitou pre školský rok 2017//2018 

 

Termín podania prihlášok do 31. mája 2017 

 

Riaditeľka  Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi, Čadca v zmysle zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v zmysle Interného štatútu SZŠ sv. Františka z Assisi, Čadca a po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy dňa  08. 03. 2017  určuje tieto kritéria pre prijímanie uchádzačov 

na štúdium: 
 

Podmienkou prijatia na štúdium je: 

 

   - úspešné absolvovanie strednej školy, ukončenej maturitnou skúšku, 

   - písomný súhlas žiaka s výchovou a vzdelaním v duchu katolíckej viery a morálky   

     v zmysle   Interného štatútu SZŠ sv. Františka z Assisi, Čadca, 

   - zodpovedajúci zdravotný stav v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z.Z.: 

 

a) majú vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnej prehliadky, 

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

c) centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do 

blízka J.č.2. pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod  45 vo všetkých 

smeroch, 

d) splnenie zdravotných kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom na prihláške 

 na štúdium. 

 

      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.  

 

      Počet miest na prijatie  - 30 žiakov (1 trieda). V prípade záujmu, prevyšujúceho možný 

počet prijatých uchádzačov, bude rozhodujúci priemer známok na maturitnom vysvedčení. Na 

základe priemeru známok (v poradí od 1,00) bude zostavené poradie uchádzačov. 

 

V prípade zhody (rovnosti) priemeru známok na maturitnom vysvedčení bude rozhodovať 

skorší dátum doručenia prihlášky na pečiatke došlej pošty. 

 

 

V Čadci 09.03.2017 

      PhDr. Renáta Kasmanová 

                 riaditeľka školy  

http://www.szsfaca.edu.sk/

