Přijímací řízení na střední školu
obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie Krnov, SPC N 454/54, Krnov,
vyhlašuje přijímací řízení do střední školy s nástupem ve školním roce 2019-2020, pro obor:
* Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

* Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Přihlášku do Praktické školy jednoleté/dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče podle §60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy.
Podmínky pro přijetí na střední školu:
* Studijní obor Praktická škola jednoletá je primárně určen žákům se středně těžkým a těžkým
mentálním postižením, žákům s více vadami a žákům s autismem.
*Studijní obor Praktická škola dvouletá je primárně určena žákům se středně těžkým mentálním
postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.
Potvrzení vhodnosti volby střední školy potvrdí odborný lékař na přihlášce, případně na
samostatném dokladu, který musí být k přihlášce doložen.
* Doporučení ke vzdělávání v uvedeném oboru od příslušného školského poradenského zařízení uchazeč musí k přijetí doložit doporučení ke vzdělávání v praktické škole jednoleté/dvouleté od
SPC.
* K přijetí do střední školy se mohou hlásit pouze žáci po ukončení:





povinné školní docházky v základní škole,
povinné školní docházky v základní škole zřízené §16 odst. 9 nebo základní škole speciální,
povinné školní docházky, ale nezískali základní vzdělání,
základního vzdělání v základní škole z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Tato skutečnost se dokládá přihláškou na platném formuláři potvrzeném základní školou, kde žák
plnil povinnou školní docházku.
* Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky pro přijetí do střední školy, obor Praktická škola jednoletá/dvouletá, se nekonají.
Uchazeči budou pozváni k motivačnímu pohovoru v pondělí 29. dubna 2019, kde se seznámí
s činnostmi, jež obsahuje ŠVP, zákonní zástupci uchazečů budou mít možnost konzultovat dotazy a
připomínky s vyučujícími a vedením školy.
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Kritéria pro přijetí do střední školy- Praktická škola jednoletá/dvouletá pro školní
rok 2019-2020
* doručení všech požadovaných dokumentů ve stanoveném termínu (do 1. 3. 2019),
* schopnost plnit výstupy ŠVP pro střední školu – obor Praktická škola jednoletá/dvouletá.
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na stránkách školy
bezprostředně po ukončení prvního kola přijímacího řízení. Neúspěšní uchazeči budou informováni
doporučeným dopisem nejpozději do 30. dubna 2019.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo zákonný
zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který se rozhodl o jeho
přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
lístek lze uplatnit jen jednou.
Druhé kolo přijímacího řízení se koná v termínu od 1. 5. 2019 do 29. 8. 2019.
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