Přijímací řízení
na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou
Kritéria přijímacího řízení:
 Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným
postižením
 Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým
mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením
 Do Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté lze přijmou žáky, kteří ukončili:





povinnou školní docházku v základní škole
povinnou školní docházku v základní škole zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním
postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
Přihlášku do Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. Dále přihláška může být
podána za nezletilého uchazeče na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu, které se přikládá jako příloha
přihlášky.

Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy do 1. března 2018.
Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení o
ukončení kurzu pro získání základního vzdělání
Ředitelka školy nevypisuje přijímací zkoušky.
Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu do 30. dubna 2018. Je tedy
nutno sledovat webové stránky naší školy nebo její vývěsní tabuli.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným uchazečem.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Druhé kolo přijímacího řízení se koná v termínu od 1. 6. do 29. 8. 2018.
Interní přijímací pohovory se konají na jednotlivých pracovištích školy
24. 4. 2018 od 8:00 hod (náhradní termín 30. 4. 2018 od 8:00 hod)

Kontaktní osoba:
 Mgr. Irena Čechová, tel.: 737 219 382 mail: i.cechova@skolasd.eu
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
Sídlo: Frýdecká 691/34, 737 01 Český Těšín Korespondenční adresa: Dukelská 2096/5a, 737 01 Český Těšín IČO: 70 240 655
Email: cps.diakonie@tiscali.cz Bankovní spojení: 27-266 709 02 77/0100
Kontakty: 558 764 360, 734 369 957

