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Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté a dvouleté pro školní rok
2019-2020
Pravidla přijímacího řízení vychází ze Školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb.
v platném znění.
1. Přihláška
Přihlášky ke vzdělávání na střední škole je nutné odevzdat ředitelce střední školy
do 1. března 2019 na formuláři SEVT či školou vytisknutý formulář v programu Bakaláři nebo jiný,
který škola používá. Následně bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo.
K přihlášce je třeba přiložit lékařský posudek registrovaného praktického lékaře pro děti a
dorost o zdravotní způsobilosti a doporučení ze školského poradenského zařízení.
KÓD OBORU – Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
KÓD OBORU – Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
2. Podmínky a kritéria pro přijetí ke vzdělávání v Praktické škole
Praktická škola jednoletá i dvouletá je určena uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami,
kteří ukončili:
 povinnou školní docházku v základní škole či třídě zřízené podle § 16, odst. 9. Školského
zákona
 povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
 základní vzdělání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů
se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
3. Organizace přijímacího řízení
Ředitelka školy rozhodla o konání přijímací zkoušky formou osobního pohovoru a
zvládnutím jednoduchých pracovních činností. Uchazeči budou ke vzdělávání přijati výběrovým
řízením na základě splnění kritérií pro přijetí uchazečů.
I.
Termín přijímacího pohovoru je 24. 4. 2019 v 9:00 hod
II.
Náhradní termín přijímacího pohovoru 25. 4. 2019 v 9:00 hod
4. Jednotná kritéria pro přijetí uchazečů:
 Hodnocení výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání.
 Doporučení ze školského poradenského zařízení (SPC, PPP) o potřebě vzdělávání ve škole,
třídě dle § 16, odst. 9. Školského zákona.
 Posudek zdravotní způsobilosti pro vzdělávání v daném oboru od registrovaného
praktického lékaře pro děti a dorost.
a) V oblasti vzdělávací:
 uchazeč má předpoklady ke zvládání jednoduchých manuálních činností, setrvat delší dobu
při zadané práci
 uchazeč uznává autoritu a respektuje jednoduché pokyny pedagoga
 uchazeč má schopnost pochopit a dodržovat zásady bezpečnosti při jednoduchých
pracovních činnostech
 uchazeč se orientuje v běžných pracovních pomůckách a jejich názvosloví
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b)




V oblasti sebeobsluhy:
uchazeč samostatně zvládá a dodržuje osobní hygienu
uchazeč má osvojené základní pravidla pro samostatné stolování
uchazeč se orientuje správně ve svých osobních věcech

5. Počet přijímaných žáků pro obor:
Praktická škola jednoletá - 1
Praktická škola dvouletá - 1
6. Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
Ředitelka školy zveřejní na veřejně přístupném místě a na webových stránkách instituce
seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých
nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 25. dubna do 30. dubna.
7. Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole
slouží zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, či základní školy speciální, obdrží zápisový lístek
v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo
jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu
uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se
uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku bude ověřena dle OP totožnost uchazeče nebo jeho
zákonného zástupce. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí žáka.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě prokazatelně předán
k přepravě provozovateli poštovních služeb.

V Trhových Svinech 1. 12. 2018

Mgr. Naděžda Korcová
ředitelka

