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 uchádzačov do nadstavbového a pomaturitného štúdia
pre školský rok 2017/2018
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 nadstavbové
a pomaturitné štúdium na Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej
SOŠ pre žiakov s TP) platné pre školský rok 2017/2018:
Kritéria prijatia pre dvojročné nadstavbové štúdium:

I.

6476 L technicko-ekonomický pracovník
2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
8501 L umeleckoremeselné práce
(1) Prihlášku do nadstavbového štúdia podáva uchádzač do 31.05.2017.
(2) Podmienkou prijatia do nadstavbového štúdia je úspešné ukončenie príslušného
učebného odboru a dosiahnutie stredného odborného vzdelania.
(3) V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú uchádzači
prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
(4) Uchádzači, ktorí neabsolvovali učebný odbor na SOŠ pre žiakov s TP absolvujú pohovor
a odborné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotných predpokladov pre zvolený
odbor – tzv. poradňu pre voľbu povolania. K prijatiu je potrebné kladné odporučenie
od vedúceho lekára IPR.
(5) Počet žiakov v odboroch je minimálne 4, maximálne 10. Štúdium bude v jednotlivých
odboroch otvorené pri dostatočnom počte záujemcov.
Kritéria prijatia pre dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium:

II.

6308 N

verejná správa

(1) Prihlášku do pomaturitného štúdia podáva uchádzač do 31.05.2017.
(2) Podmienkou prijatia do pomaturitného štúdia je dosiahnuté úplné stredné odborné
alebo všeobecné vzdelanie.
(3) V zmysle § 69 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú uchádzači
prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky.
(4) V prípade zvýšeného počtu záujemcov budú rozhodovať študijné výsledky dosiahnuté
v posledných dvoch ročníkoch štúdia na strednej škole.
(5) Uchádzači absolvujú pohovor a odborné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotných
predpokladov pre prácu vo verejnej správe, zohľadňujú sa aj osobnostné predpoklady
a vek uchádzačov. K prijatiu je potrebné kladné odporučenie od vedúceho lekára IPR.
(6) Počet žiakov v odboroch je minimálne 4, maximálne 10. Štúdium bude v jednotlivých
odboroch otvorené pri dostatočnom počte záujemcov.
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III.

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 a ročné preventívne prehliadky,
 komplexnú liečebnú rehabilitáciu a ergoterapiu,
 psychologickú starostlivosť,
 celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte.
Adresa školy:
SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Kontakty:
soc. referent:
02/59209 107,
e-mail: anna.marikova@iprba.sk
riaditeľka školy:
02/59209156, 0911474014, e-mail: jana.chromikova@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 20.4.2017.
Bratislava 21.4.2017
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy
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