
Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková 

organizace 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 

       OBOR: Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 

V souladu se zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, 

která stanovuje podrobnosti k o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou 

stanovena tato kritéria pro přijetí: 

1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole (dosažený průměrný prospěch 

za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku) 

2) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března 2022 na ředitelství školy 

Součástí přihlášky je doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC, PPP) 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita oboru školy, ředitelka 
školy rozhodne o přijetí žáků losem. 
 

Přijímací zkouška se nekoná 

Doporučujeme pohovor s žákem a rodiči o vhodnosti a zaměření oboru. Umožňujeme osobní 

individuální konzultace přímo v prostorách naší školy (leden/únor), samozřejmě s ohledem na 

epidemiologická opatření a dodržování hygienických zásad. Pro individuální konzultace kontaktujte 

ředitelku školy- Mgr. Blanka Gaizurová – 724 335 923. 

 

Žák nejpozději 1. září 2022 doloží:  

závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splněné povinné školní docházky nebo dosažení 

základního vzdělávání, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době 

podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku. 

 

Oznámení výsledků přijímacího řízení: 

nejdříve 26. 4. 2022 ředitelka školy zveřejní seznamu uchazečů (pod registračním číslem) na webu 

školy www.specskolabites.cz a na veřejně přístupném místě školy.  

 

V případě přijetí uchazeče na střední školu je nutné dle současných předpisů do 10 pracovních dnů 

od zveřejnění přijatých žáků na webu školy zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. 

Nebude - li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. 

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

rozhodnutí o nepřijetí. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele 

střední školy odvolání proti nepřijetí. 

 

Počet přijímaných uchazečů: 

Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 5. 

Ve Velké Bíteši, dne 4.1.2022  

       Mgr. Blanka Gaizurová, 

       ředitelka školy 

http://www.specskolabites.cz/

		2022-01-04T12:00:34+0100
	Mgr Blanka Gaizurová




