
 

 

PRIJÍMANIE NA VZDELÁVANIE V ODBORNOM UČILIŠTI 

Odborné učilište je určené pre žiakov so zdravotným postihnutím (podľa § 100 – 101 zákona č. 245/2008 Z.z.), ktorí: 
a) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole, 
b) ukončili 9. ročník alebo povinnú školskú dochádzku v základnej škole, a to v špeciálnej triede alebo ako 

individuálne integrovaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Odborné učilište poskytuje odbornú prípravu v nasledovných učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi: 

 2985 G      cukrárska výroba (cukrár) 

 3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba (ľudová výroba) 

 3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce (maliar) 

 4572 G 09   poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník (záhradník)  

 4572 G 04   poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba (chovateľ) 

 6485 G   opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti (opatrovateľ) 

 6491 G 01   obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál (kuchár) 

 6491 G 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru (predavač) 

 6494 G    služby a domáce práce (chyžná) 

 6495 G 01   polygrafická výroba – knihárne a kartonáž (knihár) 

 6497 G  pedikúra – manikúra 
Odborné učilište (OU) pripravuje mládež na výkon povolaní zodpovedajúcich príslušným učebným odborom, v prípade 
záujmu otvára aj prípravný ročník. Je určený žiakom, ktorých schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne 
diagnostikované. Po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ Odborného učilišťa určí, či bude žiak pokračovať v prvom 
ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa. 
Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy, praktické vyučovanie vo vlastných dielňach (odborných pracoviskách) 
a mimo školy – priamo v prevádzkach. Príprava trvá vo všetkých učebných odboroch tri roky a ukončuje sa: 

a) vykonaním záverečnej skúšky a získaním výučného listu, 
b) celkovým hodnotením a získaním osvedčenia o zaučení alebo zaškolení. 

Škola sa aktívne spolupodieľa na uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce a prispôsobuje skladbu učebných 
odborov i obsah vzdelávania a výchovy aktuálnym požiadavkám trhu práce. 
 
Kritériá prijatia: 

 riadne a včas doručená prihláška do OU s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti, 

 zdravotný stav, motorické schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre zvládnutie zvoleného učebného odboru. 
Termín podania prihlášok: do 10. apríla 2018 (riaditeľovi ŠZŠ/ZŠ), do 20. apríla 2018 (priamo OU). Žiakov prijímame 
bez prijímacích skúšok, ak počet uchádzačov v jednotlivých učebných odboroch neprevýši plánovaný počet žiakov.  
 
Odborné učilište má školský internát (ŠI), kde poskytuje ubytovanie a výchovu mimo vyučovania žiakom školy. 
Záujem o internát sa vyznačí priamo v prihláške do školy. Prihláška do OU, ale aj do ŠI či na stravovanie vo výdajnej 
školskej jedálni je na webovom sídle školy. 
Ak žiak chce využívať služby DSS a RS Rosa, musí o to požiadať odbor sociálnych služieb príslušného VÚC (viac 
informácií osobne alebo telefonicky – 02 / 54 77 14 48). 
 
Kontakty:  
OU tel.:  02 / 54 79 36 77, 54773400, 54773440, fax: 02/54793677, info@oudubba.sk  
riaditeľ:  02 / 54 79 36 77, 0904/421729, eduard.filo@oudubba.sk 
zástupca riaditeľa:  02 / 54 79 36 77, 0911/310620, sona.gergelova@oudubba.sk 
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie:  02 / 54 78 82 83, 0911/310618, lenka.krusinova@oudubba.sk 
www.oudubba.sk  
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