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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ODBORNÉHO UČILIŠŤA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 
 

     V zmysle § 65, zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní  v pedagogickej rade, 
určuje riaditeľka školy obsah prijímacích skúšok a jednotné kritériá na ich úspešné vykonanie platné 
od 31. 3. 2014. 
 
     Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím otvára v školskom roku 2014/2015 triedy 
v troch trojročných učebných odboroch. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 
programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou,  žiak získa v súlade s §16,     
ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 nižšie stredné odborné vzdelanie a dokladom o získanej 
kvalifikácii je aj výučný list. Vzdelávacie programy sú určené pre žiakov so zdravotným postihnutím -   
s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 
postihnutím, ktorí ukončili primárne vzdelávanie v špeciálnej základnej škole, v základnej škole, alebo 
ukončili povinnú školskú dochádzku. 
 

Termín konania prijímacích skúšok:  
1. kolo: 12.máj 2014 (1. termín) a 15. máj 2014 (2. termín) 
2. kolo: 17.jún 2014  
vždy o 9.00 hod. v priestoroch Spojenej školy, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa  
(budova DSS - 4. posch., spoločenská miestnosť) 
 
Obsah prijímacích skúšok: 
Učebný odbor 31 78 2/03 Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky 

 Riadený rozhovor  o učebnom odbore 
 Práca s textilným materiálom v rozsahu učebných osnov špeciálnej základnej školy 
 Práca s ručnou ihlou  

Učebný odbor 45 72 2/09 Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo, 
kvetinár- zeleninár- sadovník 

 Riadený rozhovor  o učebnom odbore 
 Uchopenie a prenesenie bremena (5-7kg) 
 Práca so základným záhradníckym náradím (motyka, rýľ, hrable) 

Učebný odbor 64 79 2/00 Pomocné práce v administratíve a službách  
 Riadený rozhovor  o učebnom odbore 
 Základné ovládanie spisovného jazyka slovom a písmom 
 Uchopenie a prenesenie bremena (3 kg) 

 

     Prihlášku na štúdium je nutné doručiť riaditeľke školy do 20. 4. 2014. K prihláške potvrdenej 
lekárom je potrebné doložiť kópiu správy zo psychologického vyšetrenia, ktoré potvrdzuje u žiaka 
mentálne postihnutie (dátum vyšetrenia nie je rozhodujúci).  Uchádzači  o štúdium budú  pozvaní na  
prijímacie skúšky písomne, najmenej 5 dní pred dátumom ich uskutočnenia.  
     Kritériá na prijímacie skúšky do Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím v Novej Bani 
pre školský rok 2014/2015 boli prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 18. 3. 2014 a Rada školy 
ich na svojom  zasadnutí dňa 21. 3. 2014 zobrala na vedomie. 
 

V Novej Bani dňa 25. 3. 2014 
          PaedDr. Karin Gažiová 
                riaditeľka  školy  


