Kritériá prijímacieho procesu na štúdium v Odbornom učilišti
v školskom roku 2018/2019

Počet tried a žiakov 1. ročníka v šk. roku 2018/2019
V súlade s § 65, ods. 1, zákona 245/2008 Z.z. riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a so súhlasom
zriaďovateľa určuje počty tried a počty žiakov pre prijímacie konanie nasledovne:

3178 G 03 TEXTIL A ODEVNÍCTVO
Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky

7 žiakov

3686 G 03 STAVEBNÉ PRÁCE
Murárske práce

1 trieda
7 žiakov

Podmienky prijatia na vzdelávanie a priebeh prijímacej skúšky
Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať 2 prihlášky na
vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva
na dve stredné školy, alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy, riaditeľovi ZŠ,
ktorú žiak navštevuje, do 10. apríla. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ
ZŠ odošle prihlášku na strednú školu do 20. apríla. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ,
podáva prihlášku priamo na SŠ v termíne do 20. apríla. Jeho prospech uvedený v prihláške
potvrdzuje ZŠ, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenie
zo ZŠ, alebo ich úradne overené kópie. Uchádzač pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

Kritériá prijatia
Žiaci budú prijatí bez prijímacích pohovorov na základe splnenia týchto kritérií:
1. úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ alebo 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ, alebo
ukončenie vzdelávania individuálne integrovaného žiaka v ZŠ alebo ukončenie
povinnej školskej dochádzky (vek 16 rokov, variant A)
2. predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/CŠPP so
záverom, že sa jedná o žiaka so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami podľa
§ 101 ods. 1 a4 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
3. zdravotná spôsobilosť pre danú profesiu – potvrdenie od lekára na prihláške
4. zápis žiaka do 1. ročníka Odborného učilišťa jeho zákonným zástupcom, ktorý bude
25.4 a 26.4.2018
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