Zn.: ŠJJ/30/2018

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
pro přijetí ke studiu
v Praktické škole pro zrakově postižené
Loretánská 19, Praha 1
od 1. září 2018
podle §§60 a násl. Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon) a
Vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Obor vzdělání - název oboru:
kód oboru:
Forma vzdělávání: denní
Délka trvání studia: 2 roky

praktická škola dvouletá
78-62-C/02

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje:
1. Termíny školní přijímací zkoušky:
1. termín 23. dubna 2018 v 9 hodin
2. termín 24. dubna 2018 v 9 hodin
2. Jednotná kritéria přijímání ke studiu v Praktické škole pro zrakově
postižené:
- splnění daných kritérií a úspěšné složení školní přijímací zkoušky, tj.:
- získání nejméně 50% z celkového počtu 68 bodů
- přednostně budou přijati žáci a uchazeči s postižením zraku v pořadí podle
počtu dosažených bodů
- na zbylá volná místa mohou být přijati žáci s jiným postižením v pořadí podle
počtu dosažených bodů, pokud typ postižení, chování nebo jiné projevy žáka
nebudou ohrožovat nebo výrazně omezovat výchovu a vzdělávání žáků se
zrakovým postižením, pro které je škola zřízena
- k přihlášce ke studiu přiložte: posudek poradenského zařízení (např.
speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené) a nález očního lékaře,
případně nález dalších odborných lékařů ne starší jednoho roku
- z přijímacího řízení budou vyřazeni uchazeči, kteří nesplňují daná kritéria nebo
kteří k 1. září 2018 dosáhli věku 25 let

3. Způsob hodnocení, forma školní přijímací zkoušky, zkušební předměty,
obsah a rozsah učiva:
-

-

praktická zkouška manuální zručnosti (max. 35 bodů)
ústní pohovor – všeobecné znalosti v rozsahu rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání upraveného pro žáky s lehkým mentálním
postižením (max. 30 bodů)
hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - vysvědčení ze základní
školy: 3 body, vysvědčení žáka ze základní školy, kterému byl obsah
vzdělávání upraven z důvodu lehkého mentálního postižení: 2 body,
vysvědčení ze základní školy speciální: 1 bod

Předpokládaný počet přijímaných: 16 žáků

Pro přijaté mimopražské žáky nabízíme možnost ubytování v internátě.

V Praze dne 30. ledna 2018

Mgr. Jan Hájek
ředitel

