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Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce  

 

 

Kód školy 667620  

  

  
  

Kritériá pre prijímacie konanie 

 na prijatie žiakov do prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021  

na Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce  

 

 

   

Riaditeľka Odborného učilišťa internátneho, Gottwaldova 70/43, 991 06  Želovce v zmysle § 

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, po prerokovaní v pedagogickej 

rade školy, vyjadrení Rady školy pri OUI Želovce a so súhlasom zriaďovateľa Okresného 

úradu v Banskej Bystrici upravené v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie 

v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 určila počet 

žiakov do tried prvých ročníkov v školskom roku 2020/2021 nasledovne: 

 

49 žiakov v 4 triedach v nasledovných trojročných učebných odboroch: 

 

4572 G 02 poľnohospodárska výroba- záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár – 14 žiakov 

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál – 14 žiakov  

3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce – 14 žiakov 

3686 G 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo – 7 žiakov 

  

 Kritériá na prijatie sú nasledovné:  

 

       Do trojročných učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky uchádzači s 

mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 

zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy 

alebo v nižšom ročníku, ak ukončili povinnú školskú dochádzku.  
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 V prípade vyššieho počtu uchádzačov ako je stanovený limit, bude zostavené poradie 

na základe výsledkov štúdia v základnej škole v zmysle prílohy č.2 Rozhodnutia ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení 

prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020  - profilový predmet pre: 

 

4572 G 02 poľnohospodárska výroba- záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár – Biológia 

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál –  Chémia 

3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce – Fyzika 

3686 G 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo – Fyzika 

 

doplnkový predmet Svet práce – pre všetky učebné odbory 

 

 Ďalšie kritériá podľa bodu 3. Prílohy č.2 Rozhodnutia  škola neuplatňuje. 

.  

  

Termíny:  

Podanie prihlášky riaditeľke školy pre 1. kolo na adrese: 

Odborné učilište internátne, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce  19. mája 2020  

Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti a podpis zákonného zástupcu sa nebude vyžadovať. 

 

  

V Želovciach  5. mája 2020  

 

 

  

                                                                                                    Ing. Andrea Bánovská  

                                                                                                            riaditeľka školy                                                                                                                                               

 

  


