Podmienky prijatia na štúdium do Odborného učilišťa internátneho Viliama Gaňa,
Školská 12 v Michalovciach a kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka v školskom roku
2022/2023
Podmienky prijatia na vzdelávanie a priebeh prijímacej skúšky
1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh
a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob
podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu
prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností a nadania. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.
Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023:
 1. termín – 2. a 3. mája 2022
 2. termín – 9. a 10. mája 2022

Počet tried

Počet
prijímaných
žiakov

Prijímacie konanie

Spôsob
ukončenia
štúdia

1

16

bez prijímacích skúšok

výučný list

0,5

8

bez prijímacích skúšok

výučný list

1

16

bez prijímacích skúšok

výučný list

3686 G 10 stavebná výroba – maliarske
a natieračské práce

0,5

8

bez prijímacích skúšok

výučný list

4572 G 09 poľnohospodárska výroba záhradníctvo, kvetinár, zeleninár,
sadovník

1

16

bez prijímacích skúšok

výučný list

6491 G 02 obchodná prevádzka –
príprava, skladovanie a predaj tovaru

0,5

8

bez prijímacích skúšok

výučný list

1

16

bez prijímacích skúšok

výučný list

0,5

8

bez prijímacích skúšok

výučný list

Učebný odbor
6491 G 01 obchodná prevádzka – práca
pri príprave jedál
6485 G opatrovateľská starostlivosť
v zariadeniach sociálnej starostlivosti
3686 G 04
Stavebná výroba – stavebné práce

6494 G služby a domáce práce
2985 G cukrárska výroba
Kritéria prijatia:


úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo vzdelávania
individuálne integrovaného žiaka v ZŠ alebo ukončenie povinnej školskej dochádzky



predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa
jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)



uchádzač pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor
výchovy a vzdelávania.
zákonný zástupca najneskôr 23.05 2022 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelanie.



Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade dňa 25.01.2022.

Mgr. Vít Hubinák
riaditeľ školy

Podmienky prijatia na štúdium do Praktickej školy internátnej, Školská 12
v Michalovciach a kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

Podmienky prijatia na vzdelávanie a priebeh prijímacej skúšky
1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh
a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob
podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu
prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie
špeciálnych schopností, zručností a nadania. Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.
Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký
Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.
Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023:
 1. termín – 2. a 3. mája 2022
 2. termín – 9. a 10. mája 2022

Názov školy

Počet tried

Počet
prijímaných
žiakov

6492 E Praktická škola

2

20

Prijímacie konanie

Spôsob
ukončenia
štúdia

bez prijímacích skúšok

vysvedčenie

Kritéria prijatia:


úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, príp. 9. ročníka špeciálnej triedy ZŠ alebo ukončenie povinnej
školskej dochádzky – vzdelávanie podľa variantu B alebo C alebo dosiahnutie veku 18 rokov a
viac, ak uchádzač nebol vzdelávaný v OU alebo PŠ



predloženie Správy z diagnostického vyšetrenia vypracovanú CPPPaP/ CŠPP so záverom, že sa
jedná o žiaka so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami podľa § 101 ods. 1 a 4 Zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)



uchádzač pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor
výchovy a vzdelávania.



zákonný zástupca najneskôr 23.05 2022 (23:59) písomne potvrdí strednej škole prijatie na
vzdelanie.

Kritéria prijatia boli prerokované v pedagogickej rade dňa 25.01.2022.

Mgr. Vít Hubinák
riaditeľ školy

