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KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY
žiakov prvého ročníka pre školský rok 2020/2021
Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho v Prešove v súlade s rozhodnutím ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a
§ 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa
29.04.2020, v súlade s
§ 65 a § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení § 8 vyhl. MŠ SR č.
322/2008 Z.z. o špeciálnych školách a po prerokovaní v pedagogickej rade školy zo dňa
05.05.2020 určuje nasledujúce kritériá:
Do trojročných učebných odborov budú uchádzači prijatí do prvého ročníka vzdelávacieho
programu nižšieho stredného odborného vzdelávania

bez prijímacích skúšok
až do naplnenosti stanoveného počtu žiakov v triede.

Učebné odbory
3678 G 01 – Inštalatér – vodovodné zariadenia
8 žiakov
3686 G 06 – Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
8 žiakov
3686 G 03 – Stavebné práce – murárske práce
24 žiakov
3686 G 10 – Stavebné práce – maliarske a natieračské práce
8 žiakov
6491 G 01 – Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
16 žiakov
6494 G 00 – Obchodná prevádzka – služby a domáce práce
8 žiakov
2985 G 00 - Potravinárstvo – cukrárska výroba
16 žiakov
4572 G 09 – Poľnohospodárska výroba – záhradník: kvetinár, sadovník 8 žiakov
Uchádzači môžu byť prijatí do prvého ročníka trojročného učebného odboru v školskom
roku 2020/2021 ak:
•

a) úspešne ukončia 9. ročník ŠZŠ. Prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ
majú ukončený deviaty rok školskej dochádzky alebo povinnú školskú dochádzku pre žiakov špeciálnych základných škôl

•

b) úspešne ukončia 9. ročník ZŠ v špeciálnej triede, alebo ako individuálne
integrovaný žiak . Prijatí môžu byť aj žiaci nižších ročníkov, pokiaľ majú ukončený
deviaty rok školskej dochádzky alebo povinnú školskú dochádzku - pre žiakov
základných škôl

•

nevyhnutnou podmienkou prijatia je špeciálno-pedagogické,
psychologické vyšetrenie, doporučujúce štúdium na odbornom učilišti

•

na predpísanom tlačive: Prihláška žiaka do odborného učilišťa alebo praktickej
školy, správne vyplnia prihlášku.
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V prípade, že v jednotlivých učebných odboroch bude prihlásených žiakov viac, poradie
uchádzačov bude určovať:
a) známka zo správania – priemer známky z ročníkov uvedených na prihláške
b) priemerný prospech žiaka – zo všetkých predmetov uvedených na prihláške
V prípade nenaplnenia učebného odboru žiakmi, bude im ponúknutý iný učebný odbor.

ŠZŠ/ZŠ odošle prihlášku na OUI v Prešove do 19. mája 2020.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a podpis zákonného zástupcu sa
z dôvodu mimoriadnej situácie nevyžaduje (potrebné údaje sa doplnia
najneskôr do 31.08.2020).

Ing. Valéria Varadská
riaditeľka školy
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