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Příloha č. 4 
 
Kritéria pro přijetí na obor vzdělání poskytující střední vzdělání  
 
78-62-C/02  Praktická škola dvouletá  

 
 
Dvouletý obor vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ukončený závěrečnou 
zkouškou (žák získává střední vzdělání bez výučního listu). 
 

 

Přijímací zkouška se nekoná. 
 
Do tohoto oboru vzdělání budou přijati pouze uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Uchazečům bude přiděleno bodové hodnocení v rozpětí 0 až 100 bodů podle průměrného 
prospěchu z 2. pololetí předcházejícího ročníku a z 1. pololetí stávajícího ročníku vzdělávání. 

Týká-li se přidělování bodového hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, bude 
výpočet proveden dle výsledků vzdělávání v prvním pololetí tohoto školního roku.   
(Odůvodnění: v souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru   
SARS CoV-2  v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií 
přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.) 

V souladu s § 60 odst. 13 školského zákona mohou uchazeči, kteří doloží účast ve vědomostních 
a dovednostních soutěžích na krajské úrovni a výše (buď potvrzenou školou na přihlášce v oddíle 
Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další, nebo v samostatné příloze), získat 
5 bonusových bodů pro celkové bodové hodnocení.  
 
Nezbytnými předpoklady přijetí uchazeče ke vzdělávání do tohoto oboru vzdělání jsou: 
 
1. splnění podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče pro zvolený obor vzdělání (potvrdí 

ošetřující lékař na přihlášce ke vzdělávání); 

2. písemné doporučení školského poradenského zařízení; 

3. zajištění vlastního osobního asistenta, pokud uchazeč při vzdělávání potřebuje pomoc 
při běžných osobních činnostech (mobilita, hygiena, sebeobsluha, stravování).  

 
 

Minimální počet bodů pro přijetí a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo 
přijímacího řízení jsou uvedeny v tabulce: 
 

Kód oboru Obor vzdělání 

Minimální počet 

bodů  

pro přijetí 

Předpokládaný počet 

přijímaných uchazečů 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá nestanoven 22 

 
Počet míst pro odvolací řízení: 2 
 
Kritéria jsou platná i pro další kola přijímacího řízení. 
 
Další kola přijímacího řízení budou ředitelem školy vypsána, pokud během prvního kola přijímacího 
řízení nebude naplněna předpokládaná kapacita učebních míst. 

 

V Chomutově dne 1. prosince 2022 

 

 
_______________________ 

         Ing. Jiří  Mladý 

ředitel   


