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Kritéria prijímacích pohovorov pre šk.r. 2022/2023 

 
Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho, Šrobárova 20 v Poprade 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 neskorších predpisov, v znení § 8 vyhl. MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych 
školách a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 07.02.2022 určuje nasledujúce kritériá pre 
prijatie žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. 
Do prvého ročníka trojročných učebných odborov vzdelávacieho programu nižšieho stredného 
odborného vzdelávania budú uchádzači v stanovenom počte prijatí 
 

bez prijímacích skúšok. 

       
Kritériá pre prijatie žiaka do odborného učilišťa: 

▪ ak žiak úspešne ukončil vzdelávanie v poslednom ročníku špeciálnej základnej školy, alebo žiak 
z nižšieho ročníka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku 

▪ ak žiak úspešne ukončil vzdelávanie v špeciálnej triede základnej školy, alebo žiak, ktorý bol 
v základnej škole integrovaný  

▪ na prihlášku je možné uviesť najviac dva odbory vzdelávania, v poradí podľa záujmu 
▪ uchádzačom, ktorí z dôvodu naplnenosti nebudú môcť byť prijatí na daný učebný odbor, alebo ak 

sa na učebný odbor prihlási málo záujemcov, bude ponúknuté štúdium v učebnom odbore v poradí 
podľa záujmu, aké bolo uvedené na prihláške 
 
Povinné prílohy k prihláške: 

▪ správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 
dva roky 
 
Forma podania prihlášky: 

▪ prihlášku v listinnej podobe je potrebné podať v zákonnej lehote do 20.marca 2022 potvrdenú 
riaditeľom základnej školy  

▪ prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia 
▪ zákonný zástupca najneskôr 23.mája 2022 písomne potvrdí prijatie na vzdelávanie  
▪ potvrdenie bude prílohou rozhodnutia o prijatí, ktoré bude vydané a zaslané zákonným zástupcom 

najneskôr 25.apríla 2022. 
          

Mgr. Ingrid Vokuličová 
                            riaditeľka školy 

Zoznam trojročných učebných odborov v šk. r. 2022/2023 

Kód učebného 
odboru 

Názov učebného odboru 
Stanovený počet 
žiakov pre prijatie  

6485 G 00 Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 14 žiakov 

6491 G 02 Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru 14 žiakov 

2985 G 00 Cukrárska výroba  14 žiakov 

6491 G 01 Obchodná prevádzka – Práca pri príprave jedál 14 žiakov 

6494 G 00 Obchodná prevádzka – Služby a domáce práce 14 žiakov 

3686 G 03 Stavebná výroba – Murárske práce 14 žiakov 

3383 G 08 Spracúvanie dreva –  Výroba úžitkových a umeleckých predmetov 14 žiakov 

4572 G 02 
Poľnohospodárska výroba –  
Záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár 

14 žiakov 

4572 G 06 
Poľnohospodárska výroba –  
Oprava poľnohospodárskych strojov 

14 žiakov 

6497 G 00 Pedikúra – manikúra    14 žiakov 

99960  Prípravný ročník   7 žiakov 


