STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM
MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA
pri
INŠTITÚTE PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM, MOKROHÁJSKA 1, 842 40 BRATISLAVA

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2021/2022
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov určujem kritériá prijímacieho konania pre štúdium na Strednej odbornej škole
pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov s TP) platné od 26. 2. 2021 pre školský rok
2021/2022.
I.

Termíny prijímacích skúšok

Talentové skúšky pre učebný odbor 8545 H zlatník a klenotník
Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok pre odbor 8545 H
zlatník a klenotník sa uskutoční:
1. termín:
5. mája 2021
2. termín:
12. mája 2021
alebo podľa pozvánky.
Termín prijímacích skúšok do učebných a študijných odborov:
1. termín:
3. máj 2021
2. termín:
10. máj 2021
alebo podľa pozvánky.
Iné termíny - absolvovanie prijímacích skúšok v predtermíne v rámci poradne pre voľbu povolania
na základe žiadosti zákonného zástupcu uchádzača.
Ak to dovolí epidemiologická situácia, prijímanie žiakov do učebných a študijných odborov sa uskutoční
formou poradne pre voľbu povolania, ktorá trvá 3 dni. Organizujeme ju v malých skupinách (4 -5 žiakov),
žiaci môžu byť ubytovaní v internáte. Tím odborníkov posúdi zdravotné predpoklady a podľa záujmu žiaka
odporučí vhodný odbor. Počas poradne absolvujú žiaci testy zo slovenského jazyka a matematiky z učiva
základnej školy, orientačné psychologické vyšetrenia, lekárske prehliadky (ortopéd, neurológ, rehabilitačný
lekár) a manuálnu zručnosť posúdi fyzioterapeutka.
Poradne organizujeme počas celého druhého polroku šk. roka, preto ak žiak ešte nemá poslanú
prihlášku, zákonný zástupca môže v predstihu napísať na adresu školy žiadosť o prijatie na štúdium,
na základe ktorej ho pozveme do poradne. V prípade, že sa jedná o žiakov s ťažkým zdravotným
postihnutím (držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP/S), žiadame aj priloženie odborného lekárskeho nálezu
a správu z psychologického vyšetrenia (ak má). Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium bude
vydané až po doručení prihlášky, prihláška sa podáva v rovnakých termínoch ako na iných školách.
II.

Kritéria prijatia na štúdium pre štvorročné študijné odbory:
6446 K
2682 K

kozmetik
mechanik počítačových sietí

a) Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a matematiky sa bude konať formou písomného testu.
Uchádzač splnil podmienky prijatia do študijného odboru, ak dosiahol úspešnosť minimálne 40 %.
b) Kladné odporučenie od vedúceho lekára IPR.
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Uchádzač absolvuje v deň prijímacej skúšky odborné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotných
predpokladov pre zvolený študijný odbor.
III.

Kritériá prijatia na štúdium pre trojročné učebné odbory:
6475 H
8545 H
3473 H 08
2683 H 11
2466 H 02
2433 H

technicko-administratívny pracovník
zlatník a klenotník
polygraf - knihár
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik opravár - stroje a zariadenia
obrábač kovov

Potrebné kladné odporučenie od vedúceho lekára IPR.
Uchádzač absolvuje v deň prijímacej skúšky orientačné testy z matematiky a slovenského jazyka
zamerané na posúdenie základných vedomostí a odborné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotných
predpokladov pre zvolený učebný odbor.
IV.

Kritériá prijatia pre žiakov, ktorí nezískali nižšie stredné vzdelanie
7922D základná škola 2. stupeň (prípravná trieda)

Žiaci, ktorí nemajú ukončenú základnú školu (nezískali nižšie stredné vzdelanie), môžu byť prijatí
do prípravnej triedy, v rámci ktorej absolvujú vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania.
Vzdelávanie trvá 1 rok a je ukončené komisionálnymi skúškami z povinných predmetov.
Podmienkou prijatia do prípravnej triedy je absolvovanie poradne pre voľbu povolania a kladné
odporučenie od vedúceho lekára IPR.
V.

Všeobecné informácie

SOŠ pre žiakov s TP je súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.
Žiakom školy poskytujeme:
• kvalitné vzdelanie vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore,
• akútne lekárske ošetrenie, ročné preventívne prehliadky a dispenzárnu zdravotnú starostlivosť
počas štúdia,
• komplexnú liečebnú rehabilitáciu a ergoterapiu,
• psychologickú starostlivosť,
• celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte.
Počet žiakov v odboroch je od 4 do 10. Štúdium bude v jednotlivých odboroch otvorené pri dostatočnom
počte záujemcov.
Kód školy: 710229240, (613 027)
Adresa školy:
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Kontakty:
riaditeľka školy:
02/59209 156, 0911474014, e-mail: jana.chromikova@iprba.sk
soc. referent:
02/59209 107,
e-mail: anna.marikova@iprba.sk
psychológ školy:
02/59209 289, 0918 524 708, e-mail: jaroslava.malcek@iprba.sk
internet: www.iprba.sk , http://iprskola.edupage.org/
Možnosť konzultácií o zdravotnom stave žiadateľa u vedúceho lekára inštitútu:
MUDr. Hajdúk, tel.: 02/59209155, 0911 474 011, e-mail: igor.hajduk@iprba.sk
Prerokované v pedagogickej rade dňa 25.2.2021.
Bratislava 25.2.2021
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy
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