
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

Ul. M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 
 
 

Riaditeľstvo Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne Vás na základe podanej prihlášky na 

denné štúdium v študijnom odbore 

praktická sestra 5361M 

pozýva na prijímacie konanie, ktoré sa uskutoční v budove Strednej zdravotníckej školy 

v Dolnom Kubíne od 8:30 hod. do 10:30 hod.  

TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA bude upresnený SMS príp. emailovou správou zákonnému 

zástupcovi uchádzača.  

Prijímacie konanie je organizované na základe Usmernenie ministra školstva zo dňa 23. 4. 2021 

podľa týchto pokynov:  

1. Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. 

2. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.  

3. Uchádzači vstupujúci do budovy sa riadia aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR a nariadeniami vlády 

v súvislosti s pandémiou Covid-19, kde dôraz sa kladie na:   

a, preukázanie negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo AG testu nie starším ako 7 dní alebo 

má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu;  

PREUKÁZAŤ SA DOKLADOM O BEZINFEKČNOSTI –  tu V PRÍLOHE alebo na VRÁTNICI ŠKOLY.  

b)  pri prejavoch akútneho respiračného ochorenia alebo s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj 

osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú 

informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok;  

c) počas celého prijímacieho procesu musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné 

dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky RÚVZ SR;  

d) škola zabezpečí dezinfekciu priestorov a dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk, vetranie 

miestnosti.  

 

4. Prijímacia skúška sa realizuje v triede obsadenej maximálne na 50% jej kapacity (16 žiakov).  

5. Uchádzač sa pri vstupe do školy dozvie miesto konania prijímacej skúšky a ostatné pokyny. 

6. Prijímacia skúška bude z predmetov:  SJL – 30´min. a BIO – 30´min. ( 15´min. prestávka). 

7. Počas prijímacieho konania uchádzači neopúšťajú budovu školy.  

8. K prijímacej skúške si uchádzač pripraví písacie potreby, doklad totožnosti a pitný režim. 

Záverečné pokyny:  

V prípade akéhokoľvek problému s termínom konania prijímacej skúšky, resp. iných vážnych 

dôvodov budeme veľmi radi, keď budete informovať riaditeľstvo školy najneskôr do 8:00 hod. 

v deň konania prijímacej skúšky.  

Všetkým uchádzačom prajeme úspešné vykonanie prijímacích testov a správny výber 

budúceho povolania. 

„Byť zdravotníkom nie je vec voľby, je to diagnóza, s ktorou sa treba narodiť.“ 😊 

 

V Dolnom Kubíne 3.5.2021     Mgr. Alojz Šutý – riaditeľ školy  


