Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek, Šobrova 111
IČO 60869097
Kritéria přijímacího řízení do Praktické školy jednoleté a dvouleté
pro školní rok 2018/2019
Ředitel Praktické školy jednoleté a dvouleté, které jsou součástí školského zařízení Dětský
domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111, dle § 60
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení, stanovil pro školní rok 2018/2019
v oborech vzdělávání
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá,
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
tato kritéria:
1) Odevzdání platné přihlášky do 1. března 2018 na adresu:
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,
Šobrova 111, 397 01 Písek
2) Splnění povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018
3) Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce)
4) Vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) k zařazení žáka do oborů Praktická
škola jednoletá, Praktická škola dvouletá.
Další ustanovení:
1) Počet přijímaných uchazečů pro oba obory: maximálně 10 žáků pro každý obor
2) Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodnuto o přijetí bude na základě podané přihlášky
a splnění výše uvedených kriterií.
3) U osob, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční
škole, škola pohovorem ověří znalosti českého jazyka, která je nezbytná pro
vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst.4 zákona 561/2004 Sb.)
4) Výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových
stránkách zařízení (www.ddaskoly.cz) a u vstupu do školy v termínu 24.4.2018.
5) Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje,
odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to do třech pracovních dnů ode dne jeho
doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy a podle § 82, odst. 2
správního řádu musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí
směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč 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, kdy byly
zveřejněny výsledky přijímacího řízení (tj. do 10.5.2018).
7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat
za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zpětné vydání
zápisového lístku lze pouze tehdy, bude-li doloženo, že žák byl přijat na jinou školu na
základě odvolání proti původnímu rozhodnutí.
8) V případě nenaplnění počtu uchazečů v prvním kole budou vypsána další kola
přijímacího řízení.
V Písku, dne 22.1.2018

Mgr. Ladislav Klíma
ředitel školského zařízení
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