
  

 

INFORMÁCIE K NÁSTUPU DO ŠKOLY 
v školskom roku 2019/20 

 
 
Väčšina uchádzačov o štúdium, ktorí boli prijatí do Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1, 
Bratislava, vykonali zápis už skôr. Prijatí žiaci, ktorí sa ešte nezapísali, môžu tak urobiť 02. 09. 2019 
v škole. K zápisu potrebujú zápisný lístok, ktorý v prípade neplnoletosti uchádzača podpisuje 
zákonný zástupca. Zápisný lístok vydáva základná škola, odkiaľ uchádzač prichádza.  
 
Okrem toho uchádzač alebo zákonný zástupca podpisuje informovaný súhlas o spracovaní 
osobných údajov uchádzača.  
 
V prípade záujmu odovzdá vyplnenú žiadosť o študentskú kartu ISIC + fotografiu žiaka s rozmermi 
28x34 milimetrov (študentská karta nahrádza čipovú kartu na MHD, medzimestskú autobusovú 
a železničnú dopravu). Poplatok za ISIC kartu je 20 €. Ak žiak nechce používať ISIC kartu, musí si 
v škole zakúpiť čip za 2 €, ktorý bude slúžiť na čipovanie žiakov (príchod a odchod žiaka zo školy). 
 
Uchádzač je oslobodený od predmetu telesná a športová výchova len na základe vyjadrenia 

odborného lekára (tlačivo „Odporúčanie na oslobodenie od TSV“).  

 

Okrem toho žiak na začiatku školského roka uhrádza príspevok vo výške 10 € do Rady rodičov pri 

Odbornom učilišti. 

 

Žiaci majú možnosť na teoretickom vyučovaní za zálohu vo výške 3 € si prenajať skrinku na 

telocvičný úbor, resp. prezuvky (na konci školského roka po vrátení kľúčika záloha bude vrátená 

žiakovi). 

 
Vyučovanie žiakov v Odbornom učilišti sa delí na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. 
 
Na vyučovanie teoretických predmetov každý žiak potrebuje: 

 písacie a rysovacie potreby (perá modré a farebné, ceruzky, trojuholníkové pravítko, 
kružidlo) 

 zošity č. 544 (malý linajkovaný zošit) s obalmi – 3 kusy 

 zošity č. 464 (veľký linajkovaný zošit) s obalmi – 7 kusov  

 obaly na učebnice a pracovné zošity veľkosti A4 – 6 ks 

 úbor na cvičenie (tepláky, tričko, tenisky – nie s čiernou podošvou) 

 prezúvky (žiaci sa v škole môžu, ale nemusia prezúvať) 

 za zálohu vo výške 3 € si žiak môže prenajať skrinku na telocvičný úbor, resp. prezúvky (na 
konci školského roka po vrátení kľúčika bude záloha žiakovi vrátená). 

 



  

 

Zoznam potrieb na praktické vyučovanie podľa jednotlivých učebných odborov: 
 
2985 G 00 cukrárska výroba 

 Zdravotný preukaz – originál 

 Pracovné oblečenie – biele prac. nohavice, tričko, pokrývka hlavy (šatka, čiapka) 

 Zdravotná obuv – pevná s uzatvorenou špicou 

3179 G 10 textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba 

 Pomôcky na šitie – ihly, nožnice (veľké, malé), špendlíky, párač stehov, krajčírska krieda 

3686 G 10 stavebná výroba 

 Pracovné oblečenie – tričko, montérky 

 Pracovná obuv 

4572 G 09 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník 
4572 G 05 poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna výroba 

 Pracovné oblečenie – montérky, montérková blúza 

 Pracovné topánky 

 Pracovné rukavice 

 Záhradnícke nožnice 

6486 G 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej 
starostlivosti 

 Zdravotný preukaz – originál 

 Pracovné oblečenie – biele prac. nohavice, tričko, pokrývka hlavy (šatka, čiapka) 

 Zdravotná obuv – pevná s uzatvorenou špicou 

 Gumové rukavice (nie jednorázové) 

6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 

 Zdravotný preukaz – originál 

 Pracovné oblečenie – biele prac. nohavice, tričko, pokrývka hlavy (šatka, čiapka) 

 Zdravotná obuv – pevná s uzatvorenou špicou 

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

 Zdravotný preukaz – originál 

 Čierne nohavice (môžu byť aj rifle) 

 Čierne topánky – môžu byť aj botasky, jednofarebné 

 Orezávací nôž 

6494 G 00 služby a domáce práce 

 Zdravotný preukaz – originál 

 Pracovné oblečenie – biele prac. nohavice, tričko, pokrývka hlavy (šatka, čiapka) 

 Zdravotná obuv – pevná s uzatvorenou špicou 



  

 

 Pomôcky na šitie – ihly, nožnice, špendlíky 

6497 G 00 pedikúra, manikúra 

 Zdravotný preukaz – originál 

 Pracovné oblečenie – biele prac. nohavice, tričko, pokrývka hlavy (šatka, čiapka) 

 Zdravotná obuv – pevná s uzatvorenou špicou 

 Základná manikérska sada – pusher, pilník, štipky, zmäkčovač, olejček, krém, olejček 

 
 
 
V Bratislave 28. 08. 2019 

 

 

Mgr. Eduard Filo 
riaditeľ 


