
 
 
 

 

 

 

Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022 

 

Plánovaný počet prijímaných žiakov v jednotlivých odboroch a formách štúdia 

 

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM 
 

5361 N  - PRAKTICKÁ SESTRA  - 1 trieda/ spolu 30 žiakov 

- Štúdium je určené pre absolventov strednej  školy, ktorí získali úplné stredné vzdelanie (t.j. 

úspešne vykonali maturitnú skúšku na niektorej strednej škole). Do študijného odboru 

praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné 

postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo 

správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu (Štátny vzdelávací program, 

str. 21). Uchádzač  musí byť zaočkovaný proti hepatitíde, o čom taktiež prikladá potvrdenie 

lekára. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača + potvrdenie o zaočkovaní  musí 

byť pripojené k prihláške. 

- Dvojročné  štúdium ukončené maturitnou skúškou z odbornej zložky 

- Prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, biológia 

- Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie 

- Termín na podanie prihlášky s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti: 31.5.2021 na 

SZŠ Prievidza ( prípadne do 31.júla 2021 pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na vysokej 

škole) 

- Predpokladaný termín prijímacej skúšky: 22.6.  2021 ( druhý termín  - 23.8.2021).  

 

 

 

 

5371 H  - SANITÁR  - 1 trieda/ spolu 30 žiakov 

- Štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí získali  stredné vzdelanie . Do učebného odboru 

sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné 

postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo 

správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu . Uchádzač  musí byť 

zaočkovaný proti hepatitíde, o čom taktiež prikladá potvrdenie lekára. Vyjadrenie lekára 

o zdravotnom stave uchádzača + potvrdenie o zaočkovaní  musí byť pripojené k prihláške. 

- jednoročné  štúdium ukončené záverečnou  skúškou  

- Poskytnutý stupeň vzdelania:  stredné odborné vzdelanie 

- Termín na podanie prihlášky s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti: 31.5.2021 na 

SZŠ Prievidza  

- Predpokladaný termín prijímacej skúšky: 22.6.  2021 ( druhý termín  - 23.8.2021).  
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