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ŘEDITELKA STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY  A MATEŘSKÉ ŠKOLY  

LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 

VYHLAŠUJE 2. 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 nichţ není 

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

V rámci výuky jsou ţáci připravováni pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického ţivota 

se zaměřením na lidová řemesla. 

 

POČET VOLNÝCH MÍST: pro PrŠ jednoletou…. 3 ţáci  a pro PrŠ dvouletou… 5 ţáků. 

 

Přihlášky budou přijímány aţ do naplnění kapacity daného oboru. 

Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu se nekonají. 

ZÁJEMCI O STUDIUM MUSÍ K PŘIHLÁŠCE DOLOŢIT:  

 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  

Vyhodnocení ţáků pro přijetí či nepřijetí ke studiu bude provedeno v den stanovený pro přijímací 

řízení. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejně 

přístupné nástěnce v budově školy pod registračním číslem, které bude přiděleno v dopise o zahájení 

správního řízení, dne 29. června 2021. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.  

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

Přihlášky zasílejte nebo osobně předejte nejpozději do 25. 6. 2021 na adresu školy: 

Bliţší 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 
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