Spojená škola internátna, Mierová 49, Tornaľa 98201,
org. zl. Odborné učilište internátne, Mierová 49, Tornaľa 98201
Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020
Žiaci do odborných učilíšť sa prijímajú na základe vyhlášky č.322/2008 Z.z.
a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 245/2008 Z.z.
Pre školský rok 2019/2020 Odborné učilište internátne Tornaľa otvára tieto odbory:
45 72 2 02 Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo – kvetinár,
ovocinár, zeleninár
36 86 2 03 Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
64 91 2 01 Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
Otvárajú sa tri triedy, v každom odbore jedna, limit pre každú triedu je 14 žiakov.
Prijímacie pohovory v OUi Tornaľa sa skladajú zo štyroch častí : slovenský jazyk,
matematika, manuálna zručnosť, osobný pohovor.
V každej časti je možné získať 5 bodov, spolu maximálne 20 bodov. Dolná hranica pre
prijímanie je 8 bodov, t.j. žiak musí v každej časti získať 2 body.
Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s
mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili
vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku.
Riaditeľ OU pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich
konania. Prihlášku má uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odovzdať
riaditeľovi špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) alebo základnej školy (ZŠ), ktorú žiak
navštevuje, do 10. apríla. Riaditeľ ŠZŠ alebo ZŠ odošle prihlášku do OU do 20. apríla.
Uchádzač, ktorý nie je žiakom ŠZŠ (ZŠ), podáva prihlášku priamo do OU do 20. apríla. Jeho
prospech uvedený v prihláške potvrdzuje ŠZŠ (ZŠ), ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k
prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo ŠZŠ (ZŠ) alebo ich úradne osvedčené kópie.
Podľa zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) musí OU
spolu s prihláškou a zápisným lístkom dostať po prijatí žiaka aj riadne vyplnený "Návrh na
prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do
špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy",
ktorého súčasťou je aj charakteristika žiaka od triedneho učiteľa a výsledky
špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia . Riaditeľ OU odošle uchádzačovi
rozhodnutie o prijatí či neprijatí do troch pracovných dní od konania prijímacej skúšky.
Žiaci na prijímacie pohovory sú povinní priniesť osobné doklady a písacie potreby.
Termíny PP:

13.05.2019 a 16.05.2019
18.06.2019
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