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IČO: 34062840

P RAKTICKÁ ŠKOLA , J. KRÁĽA 39, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
Kritériá pre prijatie žiakov do Praktickej školy v Zlatých Moravciach pre šk. rok 2020/2021
Praktická škola(podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní) je typ školy, v ktorej
vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností.
Praktická škola v Zlatých Moravciach poskytuje prípravu v odbore: Praktické práce v domácnosti
Číslo odboru : 649 22 00
Kód Praktickej školy v Zlatých Moravciach: 710 226 969
1. Prijímanie do praktickej školy (podľa § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).
Po prerokovaní na Pedagogickej rade dňa 29.04.2020 riaditeľka Spojenej školy, J. Kráľa 39, Zlaté
Moravce určila kritériá na prijatie do praktickej školy nasledovne:
- do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím
v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú
dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti (ide o
žiakov zo špeciálnych základných škôl, špeciálnych tried základných škôl a integrovaných žiakov zo
ZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu B a C, alebo menej zručných žiakov,vzdelávaných podľa
variantu A),
- do praktickej školy možno prijať žiaka, ktorý nebol úspešný na prijímacom pohovore do odborného
učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do OU doloží zákonný zástupca žiaka),
- do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným
postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávané v odbornom učilišti alebo praktickej
škole,
- do praktickej školy môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy
v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne/Školský zákon §62/.
2. K prijatiu žiaka do praktickej školy je potrebné predložiť:
- prihlášku žiaka do praktickej školy,potvrdenú špeciálnou základnou školou alebo základnou školu
a vyjadrením dorastového, detského alebo všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor,
- žiadosť zákonného zástupcu o prijatie žiaka do praktickej školy,
- psychologické vyšetrenie so stanovením mentálnej úrovne žiaka,
- špeciálno-pedagogické vyšetrenie,
- zápisný lístok na štúdium na strednej škole.
3. Do praktickej školy budú prijatí žiaci :
na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktoré je možné doručiť formou elektronickej prihlášky :
na spojenaszm@gmail.com
alebo poštou na adresu:
Spojená škola, J. Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce.
Prihlášku na štúdium do praktickej školy je potrebné doručiť do 15. mája 2020
Prijímacie konanie sa bude konať :
1. termín : 19. mája 2020
2. termín : do 19. júna 2020 (pre prijímacie konanie na nenaplnený počet )

4. Riaditeľka školy rozhodne o prijatí žiaka do školy , zverejní výsledky prijímacieho konania a
oznámi ich uchádzačovi do 29. mája 2020 odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu
alebo poštou.
Uchádzač alebo zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení /
nenastúpení na strednú školu odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo
poštou na adresu strednej školy.
Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom
sídle alebo výveske školy.
Riaditeľka školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie
konanie na nenaplnený počet miest.
Ak sa prijímacie konanie na nenaplnený počet miest bude konať 19. júna 2020, riaditeľka školy odošle
uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.
V tom prípade uchádzač alebo zákonný zástupca do 30. júna 2020 doručí strednej škole potvrdenie
o nastúpení / nenastúpení na strednú školu odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu alebo poštou na adresu školy.

V Zlatých Moravciach, 04.05.2020

PhDr. Zita Záhorská
riaditeľka školy

