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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE DO PRAKTICKEJ ŠKOLY  

 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 
  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, v zmysle usmernenia 

ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR z 12. 3. 2020, ktorým sa prerušilo vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane, v zmysle 

rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26. 3. 2020, číslo: 2020/10610:1-A1030, ktorým mimoriadne 

prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania a v zmysle rozhodnutia 

MŠVVaŠ o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sa stanovujú podmienky prijímacieho 

konania na stredné školy pre školský rok 2020/2021. 
 

Na základe uvedenej legislatívy, vydaných opatrení a usmernení, riaditeľka Spojenej školy po 

prerokovaní s pedagogickými zamestnancami školy určuje kritériá pre prijímacie konanie a úspešné 

prijatie uchádzača o štúdium v praktickej škole, platné od 7. 5. 2020. 

 

Praktická škola otvára v školskom roku 2020/2021 dve triedy s dĺžkou štúdia tri roky, 

s odborno-praktickým zameraním na remeselné práce a pestovateľské práce. Úspešným absolvovaním 

vzdelávacieho programu,  žiak získa v súlade s §16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 nižšie stredné 

odborné vzdelanie. Vzdelávací program je určený 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 základnej škole, 

kde sa vzdelávali podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, alebo v rámci 

týchto programov ukončili povinnú školskú dochádzku a ich zdravotné obmedzenia im nedovoľujú 

pokračovať v príprave na povolanie v odbornom učilišti. 

 

 

Prijímacie konanie do Praktickej školy sa uskutoční bez prijímacích skúšok. 
 

Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, doručí prihlášku na štúdium e-mailom alebo poštou       

 

na adresu strednej školy do15. mája 2020. 
 

 

K prihláške sa nevyžaduje  potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení uchádzača ani vyjadrenie  

od všeobecného lekára.  

 

Uchádzači o štúdium budú písomne informovaní o prijatí alebo neprijatí na štúdium. 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 6. 5. 2020                                             PaedDr. Karina Gažiová, v.r. 

                                                                                                   riaditeľka školy  

 
 
 


