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Kritériá pre prijatie do organizačnej zložky Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva – 

Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva pre školský rok 2023/2024 

 

 Súkromná praktická škola podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je typ školy, v ktorej vzdelávacie 

programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom 

s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným 

postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej 

škole. Vzdelávací program praktickej školy pod názvom „Učíme sa pre život“ pripravuje žiakov na 

život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, 

pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod 

dohľadom.  

 

Súkromná praktická škola, Záhradná 12, Detva ako súčasť Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, 

Detva poskytuje prípravu v odbore: Domáce práce a údržbu domácnosti 

 

Odbor: 6492E00 

 

 

Riaditeľka Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky Súkromnej 

spojenej školy, Záhradná 12, Detva po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 26.01.2023 určila 

kritériá na prijatie uchádzačov do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej 

zložky Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva pre školský rok 2023/2024 nasledovne:  

    

1) Do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky Súkromnej 

spojenej školy, Záhradná 12, Detva sa podľa § 101 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímajú žiaci 

s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 

zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku 

a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.  

2) Do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky Súkromnej 

spojenej školy, Záhradná 12, Detva sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym 

postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 

postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo 

praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1. 

3) Do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky Súkromnej 

spojenej školy, Záhradná 12, Detva môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací 

program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne (§ 

62 ods. 4). 

4) K prijatiu žiaka do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky 

Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva je potrebné predložiť: 

- Prihlášku žiaka do praktickej školy, potvrdenú špeciálnou základnou školou alebo 

základnou školou. 

- Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (v prípade uchádzača so zmenenou 

pracovnou schopnosťou).  



Súkromná spojená škola 

 

Záhradná 12,  Detva   
 

 

- Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti 

študovať zvolený odbor vzdelávania  

- Správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie 

staršiu ako dva roky. 

- Kópiu vysvedčenia za každý ročník, v ktorom bol uchádzač hodnotený slovne. 

5) Do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej zložky Súkromnej 

spojenej školy, Záhradná 12, Detva budú prijatí žiaci na základe absolvovania 

individuálneho pohovoru s uchádzačom a jeho zákonným zástupcom. 

6) Individuálne prijímacie konanie bez prijímacích skúšok sa uskutoční:  

1. kolo – 1. termín: 04.05.2023 

1. kolo – 2. termín: 09.05.2023 

7) Riaditeľka školy informuje uchádzača, resp. zákonného zástupcu uchádzača o výsledku 

prijímacieho pohovoru telefonicky do 19.05.2023. 

8) Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24.05.2023 (23:59) 

písomne potvrdí Súkromnej spojenej škole, Záhradná 12, Detva prijatie na vzdelávanie.  

9) Prihlášku na štúdium do Súkromnej praktickej školy, Záhradná 12, Detva organizačnej 

zložky Súkromnej spojenej školy, Záhradná 12, Detva je potrebné doručiť do 20. marca 

2022 na adresu: Súkromná spojená škola, Záhradná 12, 962 12 Detva. 

 

 

 

Prerokované v rade školy dňa 30.01.2023 

 

 

 

V Detve, dňa 30.01.2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

      PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková 

             riaditeľka školy 
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