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Praktická škola  

 
 Praktická škola (podľa § 99 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní) je typ 

školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon 
jednoduchých pracovných činností. 

 Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci 
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením, ktorí 
ukončili základnú školu, špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku 
a ich stupeň zdravotného znevýhodnenia im neumožňuje vzdelávanie v odbornom 
učilišti. 

 Do praktickej školy sa môžu prijímať aj iné fyzické osoby alebo dospelí občania 
s mentálnym postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom 
učilišti alebo praktickej škole. 

 Do praktickej školy nebudú prijatí žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím, ktorí 
nemajú predpoklady zvládnuť učebné osnovy praktickej školy. 

 
Riaditeľka Spojenej školy, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové po prerokovaní v pedagogickej 
rade dňa 27. 1. 2020 určila kritéria na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne: 
 
Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2020/2021 
Do praktickej školy budú prijatí uchádzači na základe preštudovania pedagogickej 
dokumentácie a individuálneho pohovoru s uchádzačmi a jeho zákonným zástupcom.  
Praktická škola v školskom roku 2020/2021 poskytne prípravu v odbore: 
• Pomocné práce v kuchyni 

• Pestovateľské práce 

• Pomocné práce v administratíve 
Pedagogická dokumentácia pre prijatie žiaka do PŠ: 
• prihláška žiaka do PŠ s vyjadrením triedneho učiteľa a s  odporúčaním lekára, 

• výsledok pedagogicko-psychologického vyšetrenia, 

• špeciálno-pedagogické hodnotenie žiaka, 

• zápisný lístok na štúdium na strednej škole, 

• návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prípadne 
individuálnu integráciu. 

 
Prihlášky na štúdium odošle základná škola na vybratú školu do 20. 4. 2020.  
Učebný odbor Dĺžka 

štúdia 
Počet 
prijímaných 

Prijímacie konanie Spôsob 
ukončenia 

64 92200 3 roky 10 Bez prijímacích 
skúšok 

Záverečné 
vysvedčenie 

Bližšie informácie osobne u riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy, kontakt 
033/7792324, 0917412316, email: riaditel.ssv@gmail.com.  


