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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE DO ODBORNÉHO UČILIŠŤA 

 

PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 
 

V zmysle § 150 ods.8 a § 161k zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/10124:1 - A1810, zo dňa 26. 1. 2021,  riaditeľka Spojenej 

školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 5.2. 2021 určuje kritériá pre prijímacie 

konanie a úspešné prijatie uchádzača na štúdium v odbornom učilišti, platné od 26. 2. 2021. 

Rada školy ich dňa 22. 2. 2021 zobrala na vedomie. 

 

Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím otvára v školskom roku 2021/2022 triedy 

v troch trojročných učebných odboroch. Úspešným absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu, 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 výučný list.  

 

Vzdelávacie programy sú určené pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - s mentálnym 

postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 

postihnutím, ktorí ukončili primárne vzdelávanie v špeciálnej základnej škole, v bežnej 

základnej škole, kde sa vzdelávali podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, alebo v rámci týchto programov ukončili povinnú školskú dochádzku. 

 

Učebné odbory: 
64 79 G Pomocné práce v administratíve a službách 

 

45 72 G 09 Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo 

 

31 78 G 03 Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky 

 

Prijímacie konanie do učebných odborov sa uskutoční 

 bez prijímacích skúšok. 
 

Základná škola, uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, doručí prihlášku na štúdium 

e-mailom alebo poštou na adresu Spojenej školy do 16. apríla 2021. 

 

Riaditeľka Spojenej školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača oznámi         

na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy do 20. mája 2021. 

Uchádzač o štúdium bude aj písomne informovaní o prijatí alebo neprijatí na štúdium. 

 

K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení uchádzača ani vyjadrenie 

od všeobecného lekára 

 

V Novej Bani, dňa 22. 2. 2021                                                  PaedDr. Karina Gažiová, v.r. 

                                                                                     riaditeľka školy 
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