
Přijímací řízení pro Praktickou školu jednoletou 
  

Kritéria přijímacího řízení pro praktickou jednoletou 
(kód oboru: 78-62-C/01) 
 
 

1. Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným 
postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.  
V praktické škola se zaměřujeme na další rozvoj žáků, upevnění již probraného učiva v základní 
škole a na získání dalších teoretických, ale především praktických dovedností pro další život. Cílem 
studia je získat co nevyšší míru samostatnosti, soběstačnosti a kvality v osobním  a společenském 
životě. 
 
Délka studia:           1 rok (s možností prodloužení až na 3 roky). 
Š kola je určena:           pro chlapce  a dívky 
Předpoklad počtu přijatých žáků: počet přijatých žáků je omezen kapacitou školy 
 
Termín podání přihlášky:            do 1. 3. 2021 ředitelce školy  
Přijímací řízení:              22. 4. 2021 formou pohovoru dne  
 
 
Podmínky přijetí ke vzdělávání: 
     

- ukončení školní docházky na základní škole speciální 
- ukončení šk. docházky na základní škole, kde nezískali základy vzdělání 
- základní vzdělání v základní škole a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci 

s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 
- podání přihlášky ke studiu  
- doložení Vysvědčení o ukončení základní školy speciální 
- platné Doporučení ŠPZ (školského poradenského zařízení) 
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče pro tento obor 

 
2. Oznámení o výsledku přijímacího řízení: 

 
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů v termínu od 23. 4. do 30. dubna 2021 na 
webových stránkách školy a veřejné školní vývěsce. Ve lhůtě do 10 dnů od oznámení o přijetí 
uchazeče je třeba potvrdit úmysl studia odevzdáním Zápisového lístku. Proti rozhodnutí ředitelky 
školy o výsledku přijímacího řízení se lze odvolat ve lhůtě 3 dnů. 
 
V případě nenaplnění kapacity uchazečů, může ředitelka vyhlásit další kolo přijímacího 
řízení pro doplnění poštu žáků. 
 
  
Kontaktní osoba:  
Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy  
mob.: 734 798 663 
e-mail: reditel@skolacaslav.cz 
  
 
 
 
Mgr. Květuše Mašínová,  ředitelka školy 

 


