Kritéria prijatia žiakov do Súkromnej praktickej školy, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
Do Súkromnej praktickej školy budú prijatí žiaci po absolvovaní individuálneho
pohovoru s uchádzačom a jeho zákonným zástupcom.
Prijímací pohovor bude prebiehať po individuálnom dohovore s riaditeľkou školy (č. tel.
0905 646091) od 15. 05. do 10. 06. daného školského roka.
Zriaďovateľ Súkromnej praktickej školy v Žiline v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podľa § 101 zákona, ďalej vyhlášky č. 322/2008 Z. z. Ministerstva
školstva SR o špeciálnych školách, podľa § 8 a po prerokovaní v pedagogickej rade, určila pre
prijatie uchádzačov do Súkromnej praktickej školy nasledovné kritéria:






do Súkromnej praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím,
s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným zdravotným postihnutím,
s autizmom, alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym
postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu, základnú školu pre žiakov
s autizmom, alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im
neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,
do Súkromnej praktickej školy možno prijať žiakov, ktorí neboli úspešní na
prijímacom pohovore do odborného učilišťa (rozhodnutie o neprijatí do odborného
učilišťa doloží zákonný zástupca žiaka),
do Súkromnej praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym
postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácií s iným
zdravotným postihnutím, s autizmom, alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami s mentálnym postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní
v odbornom učilišti, alebo v praktickej škole.

K prijatiu žiaka do Súkromnej praktickej školy treba doložiť:







prihlášku žiaka na štúdium do praktickej školy (túto je možné stiahnuť na www. rcaza.sk )
na prihláške je potrebné vyjadrenie všeobecného lekára – potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti žiaka,
na prihláške je potrebný podpis triedneho učiteľa a podpis a otlačok pečiatky školy
do ktorej žiak chodil,
psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka (dá sa
zabezpečiť aj v našej škole),
špeciálno-pedagogické vyšetrenie žiaka (dá sa zabezpečiť aj v našej škole),
pedagogickú dokumentáciu zo školy do ktorej žiak chodil si vyžiada rodič alebo
riaditeľka Súkromnej praktickej školy.

