
Informácie o prijímacej skúške (3. 5. 2021 a 10. 5. 2021) 

 

Praktická sestra 

 

4-ročné denné štúdium 

 

Harmonogram: 

7.30  –  8.00   – príchod do učební, ranný filter 

8.00  –  8.05   – úvodné pokyny k testu zo slovenského jazyka a literatúry 

8.05  –  8.50   – test zo SJL (45 minút) 

8.50  –  9.00   – prestávka 

9.00  –  9.05   – úvodné pokyny k testu z biológie 

9.05  –  9.50   – test z biológie (45 minút) 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry  je zostavený z učiva, ktoré  zodpovedá 

obsahovým a výkonovým štandardom  štátneho  vzdelávacieho  programu pre nižšie 

stredné vzdelanie. Obsahuje pravopisné cvičenie a 30 úloh s výberom odpovede. 

 

Test z biológie obsahuje učivo z tematického celku Človek a jeho telo (literatúra: 

Biológia pre 7. ročník základnej školy). Témy: povrch tela a kožná sústava, oporná a 

pohybová sústava, tráviaca sústava, dýchacia sústava, obehová sústava, vylučovanie a 

močová sústava, regulačné sústavy – hormonálna sústava a nervová sústava, zmysly a 

zmyslové orgány, rozmnožovacia sústava, vývin jedinca a rodičovstvo, zdravie a život 

človeka (vonkajšie a vnútorné vplyvy na ľudské zdravie, zdravý spôsob života), prvá 

pomoc. Tvorí ho  30 úloh s výberom odpovede. 

 

Každý žiak sa musí pred vstupom do budovy školy podrobiť tzv. rannému filtru 

(meranie teploty, dezinfekcia rúk) a tiež sa musí preukázať vlastným potvrdením 

o negatívnom teste na ochorenie Covid-19 a potvrdením o negatívnom teste na 

ochorenie Covid-19  jedného zákonného zástupcu, ktorý nie je starší ako 72 hodín. 

 

Výsledky prijímacích skúšok zverejníme vo štvrtok 13. 5. 2021, najneskôr do 18.hodiny 

na dverách budovy školy na adrese Vinohradnícka 8, Prievidza a na školskom webe. 

Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium zašle škola najneskôr do 

20.mája 2021. Po obdržaní rozhodnutia je zákonný zástupca povinný zaslať škole 

potvrdenie o nastúpení/nenastúpení dieťaťa na štúdium. 

 

Žiak vykonal prijímaciu skúšku úspešne, ak jeho úspešnosť v testoch je minimálne 

25% za každý predmet samostatne. 

 

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne, zákonný zástupca 

žiaka oznámi dôvody neúčasti riaditeľke školy najneskôr v deň konania skúšok 

a dohodne s ňou ďalší postup. 


