Zn.: ŠJJ/15/ 2022

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
pro přijetí ke studiu
v Praktické škole pro zrakově postižené
Loretánská 19, Praha 1
od 1. září 2022
podle §60 a násl. Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a
Vyhlášky č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném
znění.
Obor vzdělání - název oboru: Praktická škola dvouletá
kód oboru:
78-62-C/02
Forma vzdělávání: denní
Délka trvání studia: 2 roky
Maximální počet přijímaných: 11 žáků
Přijatým mimopražským žákům nabízíme možnost ubytování v internátě
(přiměřený zdravotní stav, mobilita, osobnostní předpoklady a chování žáka,
umožňující mu zvládnout režim internátu a zároveň zajistit bezpečnost a vhodné
podmínky pro ubytované žáky plnící povinnou školní docházku).

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení a stanovuje:
1. Termíny školní přijímací zkoušky (pohovoru):
1. termín 28. dubna 2022 v 9 hodin
2. termín 29. dubna 2022 v 9 hodin
2. Jednotná kritéria přijímání ke studiu v Praktické škole pro zrakově
postižené:



Z přijímacího řízení budou vyřazeni uchazeči, kteří k 1. září 2022 dosáhnou věku
25 let.
Podmínkou přijetí je získání nejméně 30 bodů z celkového počtu 60 bodů při školní
přijímací zkoušce (pohovoru).





Přednostně budou přijati žáci a uchazeči s postižením zraku umožňujícím
vzdělávat se ve škole zřízené pro zrakově postižené podle §16 odst. 9 Školského
zákona. Přijímáni budou v pořadí podle počtu dosažených bodů.
Na další volná místa mohou být přijati žáci a uchazeči (bez zrakového postižení)
s jinými speciálními vzdělávacími potřebami v pořadí podle počtu dosažených
bodů.
V případě, že má žák či uchazeč i jiné než zrakové postižení, nesmí jeho chování,
osobnostní nebo jiné projevy významně omezovat možnost vzdělávání v kolektivu
třídy. Jiná postižení musí být takového charakteru, že nebrání vzdělávání
v profilových předmětech, neohrožují bezpečnost osob (zejména nevidomých žáků
školy), umožňují žákovi přesouvat se mezi specializovanými učebnami (budova
školy není bezbariérová).
3. K vyplněné přihlášce ke studiu přiložte:




Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (zpráva očního lékaře a zprávy
dalších odborníků podle druhu zdravotního postižení či znevýhodnění žáka - ne
starší jednoho roku).
4. Forma školní přijímací zkoušky (pohovoru), zkušební předměty, obsah a
rozsah učiva, způsob hodnocení:


Praktická zkouška manuální zručnosti, dovedností a znalostí (ve školní dílně,
ve školní kuchyňce, v učebně výtvarné výchovy).
max. 30 bodů
 Ústní pohovor, komunikační a osobnostní předpoklady, ověření úrovně čtení,
psaní a početních dovedností (rozsah dle RVP ZV – minimální doporučená
úroveň pro žáky s LMP.
max. 30 bodů
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