SPOJENÁ ŠKOLA

Rekreačná cesta 393, 968 01 Nová Baňa

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO PRAKTICKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

V zmysle § 65, zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade,
určuje riaditeľka školy obsah prijímacích skúšok a jednotné kritériá na ich úspešné vykonanie platné
od 31. 3. 2014.
Praktická škola otvára v školskom roku 2014/2015 jednu triedu s dĺžkou štúdia tri roky, s odbornopraktickým zameraním na remeselné práce a pestovateľské práce. Úspešným absolvovaním
vzdelávacieho programu žiak získa v súlade s §16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 nižšie stredné
odborné vzdelanie. Vzdelávací program je určený pre žiakov so zdravotným postihnutím s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným
postihnutím, ktorí ukončili primárne vzdelávanie v špeciálnej základnej škole, v základnej škole, alebo
ukončili povinnú školskú dochádzku.
Termín konania prijímacích skúšok:
1. kolo: 12.máj 2014 (1. termín) a 15. máj 2014 (2. termín)
2. kolo: 17.jún 2014
vždy o 9.00 hod. v priestoroch Spojenej školy, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
(budova DSS - 4. posch., spoločenská miestnosť)
Obsah prijímacích skúšok:
64 92 2/00 Praktická škola
 strihanie s nožnicami, práca s drobným materiálom /korálky, kamienky, papier/
 vzťah k ručným a domácim prácam
 práca s náradím /kladivko, malá lopatka, malé hrabličky/
Prihlášku na štúdium je nutné doručiť riaditeľke školy do 20. 4. 2014. K prihláške potvrdenej
lekárom je potrebné doložiť kópiu správy zo psychologického vyšetrenia, ktoré potvrdzuje u žiaka
mentálne postihnutie (dátum vyšetrenia nie je rozhodujúci). Uchádzači o štúdium budú pozvaní na
prijímacie skúšky písomne, najmenej 5 dní pred dátumom ich uskutočnenia.
Kritériá na prijímacie skúšky do Praktickej školy v Novej Bani pre školský rok 2014/2015 boli
prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 18. 3. 2014 a Rada školy ich na svojom zasadnutí dňa
21. 3. 2014 zobrala na vedomie.
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