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PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
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IČO 7 0 8 3 1 4 3 2

ŘŠ-01-2017-1
Č.j. ZŠspecVM/50/2017

Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s § 59 a § 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými se stanoví
podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole a přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve střední
škole, v souladu s Vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.

A/ Základní ustanovení
Učební obor – učební dokumenty
Název: PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
Kód: 78 - 62 - C/01
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole
Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením,
kteří ukončili:
1. povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky
se zdravotním postižením
2. povinnou školní docházku v základní škole speciální
3. povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy
vzdělání
4. základní vzdělání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů,
které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na
jiném typu školy
Délka vzdělávacího programu: 1 rok, ve vyjímečných případech může ředitel školy délku
vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky
Forma studia: Denní, organizace výuky respektuje psychické, fyzické a sociální možnosti žáků
Způsob ukončení: Závěrečná zkouška (ústní teoretická a praktická zkouška z odborných
předmětů
Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce
Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v
oblastech praktického života
Očekávané výstupy:







Osvojení si poznatků obsažených ve vzdělávacím programu.
Rozvoj komunikačních dovedností - ústních i písemných.
Plnění stanovených povinností, dodržování morálních zásad, orientace v mravních
hodnotách a společenském chování.
Osvojení si zdravého životního stylu, podílení se na ochraně životního prostředí.
Seznámení s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti.
Osvojení si základních pracovních dovedností, návyků, pracovních postupů potřebných
v praktickém životě i budoucí profesi, znalost zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a pravidel ochrany osob před následky mimořádných událostí.

Pracovní uplatnění: Pomocné práce v oblasti služeb a výroby (např. zdravotnictví, v sociálních a
komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství) nebo na
chráněných pracovištích.
Pojetí vzdělávacího programu
Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané
v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj žáků a poskytuje obsahově širší vzdělávání.
Vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život a přípravu na výkon povolání nebo
pracovní činnosti. Obsah, formy a metody středního vzdělávání v praktické škole jednoleté jsou
přizpůsobeny vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Vzdělávací oblast

Předmět

Jazyková komunikace
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Společenskovědní základy

Český jazyk
Matematika

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Odborné činnosti

Informatika

Týdenní časová
dotace
4
3
1

Člověk a jeho svět
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Zdravotní TV
Rodinná výchova
Práce v domácnosti
Praktické činnosti

Celková povinná časová dotace

2
1
1
1
2
2
1
3
3
6
30

B/ Přijímací řízení (pro školní rok 2017/2018)
1. Termíny přijímacího řízení a přijímací zkoušky
a/ termíny přijímacího řízení
Podání přihlášek: do 1. března 2017 řediteli školy
1. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání vedoucí k dosažení středního vzdělání zakončené
závěrečnou zkouškou se koná v termínu:

24. dubna 2017
2. kolo a následující kola přijímacího řízení budou stanoveny dle naplněnosti oborů po 1. kole
přijímacího řízení
b/ Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu ve školním roce 2017/2018
Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí nebude v rámci přijímacího řízení konat
přijímací zkoušky.

2. Kritéria pro přijetí
Hlavní kritéria:
-

ukončená povinná školní docházka v základní škole samostatně zřízené pro žáky se
zdravotním postižením a v základní školy speciální (včetně kurzu k získání základů vzdělání
poskytovaného základní školou speciální) doporučení školského poradenského zařízení ke
studiu …..20 bodů

- ukončení povinné školní docházky na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které
jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Přijetí
je podmíněno doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení …..20
bodů
- průměrný prospěch ve 2. pololetí předposlední třídy povinné školní docházky a průměrný
prospěch v 1. pololetí poslední třídy povinné školní docházky:
Do průměru známek 1,5 ……………….. 40 bodů
Do průměru známek 2,0 ……………….. 30 bodů
Do průměru známek 2,5 ……………….. 20 bodů
Do průměru známek 3,0 ……………….. 10 bodů
Body se sčítají za oba školní roky, maximálně lze získat 80 bodů
-

průměrný prospěch komisionální zkoušky na závěr kurzu k získání základů vzdělání
poskytovaného základní školou speciální
průměrný prospěch v pololetí posledního roku docházky do kurzu k získání základů
vzdělání poskytovaného základní školou speciální:
Do průměru známek 1,5 ……………….. 40 bodů
Do průměru známek 2,0 ……………….. 30 bodů
Do průměru známek 2,5 ……………….. 20 bodů
Do průměru známek 3,0 ……………….. 10 bodů

Pomocná kritéria:
- známka z chování z posledních dvou let školní docházky:
Vždy 1 …………….... 20 bodů
Někdy 2 ..…………….. 0 bodů
Někdy 3 …….…. mínus 20 bodů
- reprezentace školy: soutěže okresní úrovně ….. 10 bodů
soutěže krajské úrovně ….. .20 bodů
celonárodní úroveň ……….. 40 bodů
mezinárodní úroveň ….…….60 bodů
3. Lékařské potvrzení
Vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Na základě doporučení lékaře budou na
žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti,
zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

4. Oznámení výsledků přijímacího řízení
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče odešle ředitel školy po vyhodnocení přijímacího
řízení uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

Výsledky přijímacího řízení, v souladu s právními předpisy, které se týkají ochrany osobních
údajů, budou zveřejněny na veřejném místě ve škole a na webových stránkách školy
www.zsspecialnivm.cz
5. Odvolání
Podle § 60 odst. 19 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, je proti rozhodnutí ředitele školy
přípustné odvolání do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy,
o odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
6. Maximální kapacita pro školní rok 2017/2018

Obor
kód

Délka
studia

Forma
studia

Ukončení
studia

Počet přijímaných
žáků 2017/2018

Praktická škola
jednoletá 78-62-C/01

1

Denní

Závěrečná
zkouška

14

7. Zápisový lístek
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí po oznámení rozhodnutí o
přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání odevzdáním zápisového lístku,
který musí být odevzdán řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělávání, zanikají posledním dnem výše
uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče.
Řád přijímacího řízení je uložen v ředitelně školy a umístěn na webových stránkách školy, na
požádání je možné do tohoto řádu kdykoli volně nahlédnout.
Tento Řád přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ruší Řád přijímacího řízení pro školní
rok 2016/2017 č.j. ZŠspecVM/83/2016, ze dne 25.1.2016.
Řád přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a
účinnosti dnem 23. ledna 2017.
Ve Velkém Meziříčí dne 20. ledna 2017
Mgr. Josef Prokop
ředitel školy

