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ŘEDITELKA STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY  A MATEŘSKÉ ŠKOLY  

LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 

VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání : 

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 

Uvedené obory vzdělání jsou určeny uchazečům s ukončenou povinnou školní docházkou, u nichž není 

pravděpodobné úspěšné zvládnutí učebního oboru na odborném učilišti či jiné střední škole.  

V rámci výuky jsou žáci připravováni pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života 

se zaměřením na lidová řemesla. 

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: STŘEDA 21. DUBNA 2021 

 
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET přijímaných uchazečů je:  

- pro PrŠ jednoletou 6 žáků  a pro PrŠ dvouletou 10 žáků. 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ  

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:  

 Úroveň samostatnosti při sebeobslužných a praktických dovednostech  

 Jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti  

 Matematické dovednosti v praxi  

 Všeobecný rozhled  

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ  

Součástí přijímacího řízení je pozorování uchazeče při jednoduchých činnostech a pohovor s uchazeči 

o studium či jeho zákonným zástupcem zaměřený na tyto oblasti:  

 Samostatnost při sebeobslužných a praktických dovednostech  

 Jazyková a komunikační dovednost  

 Matematické dovednosti v praxi  

 Orientace a všeobecný rozhled uchazeče  

 

HODNOCENÍ:  Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5 BODŮ.  
Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po 

nejnižší - bude ředitelka školy rozhodovat o jejich přijetí do školy.   

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy jednoleté i Praktické školy dvouleté je 5 BODŮ.  

 

ZÁJEMCI O STUDIUM MUSÍ K PŘIHLÁŠCE DOLOŽIT:  

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  

 doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)  

 vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky  

 

Přihlášky zasílejte nebo osobně předejte nejpozději do 1. 3. 2021 na adresu školy: 

Bližší informace Vám poskytne na tel. č.: 581 773 766, 733 171 806 – ředitelka školy,  

580 582 983, 607 052 355 – statutární zástupce a výchovná poradkyně. 

 
Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy 

SŠ, ZŠ a MŠ 
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