
JID: 4/2020 
 

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace 
 

Pravidla přijímacího řízení vychází z příslušných ust. zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a  
Vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
Kritéria pro přijetí do Praktické školy dvouleté 78-62-C/02 (zaměření „pečovatelství“):  
 
A. Součástí přijímacího řízení je zkouška ve formě přijímacího pohovoru se zaměřením na tyto oblasti:  
 

1. Úroveň sebeobslužných a praktických dovedností  
2. Jazykovou vyspělost a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti  
3. Všeobecný rozhled  
4. Matematické dovednosti v praxi  

 
Zkouška obsahuje šest hodnocených úrovní:  
• uchazeč má předpoklady ke zvládání jednoduchých manuálních činností  
• uchazeč uznává autoritu a respektuje jednoduché pokyny pedagoga  
• uchazeč má schopnost pochopit a dodržovat zásady bezpečnosti při jednoduchých pracovních činnostech 
• uchazeč prokáže jazykovou a komunikační dovednost, písemné a čtenářské dovednosti 
• uchazeč prokáže všeobecný rozhled 
• uchazeč prokáže matematické dovednosti v praxi 
 
Každá z uvedených úrovní bude hodnocena body na škále 0 – 10. 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 dvouleté je 20.   
 
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitelka školy upraví podmínky přijímacího řízení a 
uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. 
 
B. Povinné součásti přihlášky jsou tyto originální doklady /nebo jejich ověřené kopie/ 

1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti  
2. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy 

přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 
3. pokud přihláška ke střednímu vzdělávání, neobsahuje klasifikaci žáka, kterou ověřuje škola, 

potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitelky školy nebo jím pověřeného zaměstnance, je 
součástí přihlášky vysvědčení (nebo jeho úředně ověřená kopie) 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 nebo vysvědčení o ukončení z kurzu pro doplnění základů 
vzdělání nebo potvrzení školy, že tento kurz uchazeč končí v daném školním roce.  

Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci  3  pokud je 
klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo 
plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke 
střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitelky školy 
nebo jím pověřeného zaměstnance. 
C. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů je:              2 
D. Termín přijímacího řízení se koná v pracovních dnech : 22. dubna 2020, náhradní termín 23. 04. 2020  
 



Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 
podle ust. § 60a odst. 1 školského zákona, ředitelce 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 01. 03.  2020.  
Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitou školy. 
 
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům 
nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí a to v termínu to v termínu  do 30 dnů od 
zahájení správního řízení od 24. dubna 2020 do 4. května 2020. Je tedy nutno sledovat webové stránky naší 
školy nebo její  úřední desku. 
 
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč, opatrovník nebo  zákonný zástupce 
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke 
vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  
 
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli 
poštovních služeb. Nebude-li zápisový lístek ve stanové lhůtě doručen, může ředitelka školy  místo obsadit 
jiným uchazečem. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze 
podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Školský zákon přímo stanoví, že ředitelka školy 
může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění 
předpokládaného stavu žáků. 

Zákonné zástupce upozorňujeme, že na základě  nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový 
občanský zákoník účinný od  01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají  povinnost a právo zastupovat uchazeče o 
vzdělání při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilý.  

Při právním jednání vůči uchazeči  o vzdělání,  který není způsobilý ve věci samostatně právně jednat, 
postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce uchazeče o vzdělání, který bude jednat s třetí 
stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti uchazeče o vzdělání sám vůči třetí osobě 
/škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 

Ale pozor však – v případě, že by ve výše uvedené věci přijímacího řízení vznikl vzájemný nesoulad 
zákonných zástupců – třetí strana tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. 
Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro uchazeče o vzdělání významná, zejména se 
zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, 
Škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve 
věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c)  přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví. 

 

 
 
 
V  Jihlavě 13. 01. 2020  
 

Mgr. Zuzana Šimková 
      ředitelka školy 


