
 

 

Základní škola a Praktická škola, Broumov 

 

Přijímací řízení na praktickou školu jednoletou a praktickou 

školu dvouletou pro školní rok 2021 - 2022 

 

Ředitelka školy Základní školy a Praktické školy, Broumov, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 

oborů středního vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Předpokládaný počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů v denní formě vzdělávání: 

78 - 62 - C/02 Praktická škola dvouletá  12  

78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá   7 

 

Organizace přijímacího řízení 

 

Přihláška ke vzdělávání 

Kompletně vyplněnou přihlášku spolu s lékařským posudkem a zdravotní způsobilostí ke vzdělávání je 

nutné doručit do 1. března 2021. 

 

Přijímací řízení 

Termín: 22. dubna 2021 v 8. 00 hodin 

Místo: ZŠ a PŠ, Broumov 

Kladská 164 

550 01 Broumov 

 

Uchazeči o studium denní formy vzdělávání ve střední škole v oborech 78 – 62 – C/01 Praktická škola 

jednoletá a 78 – 62 – C/ Praktická škola dvouletá nebudou konat přijímací zkoušku, pouze přijímací 

řízení, na základě kritérií přijímacího řízení, a to dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pro účely tohoto dokumentu se pod pojmem „uchazeč“ rozumí zletilý i nezletilý jedinec, který se 

uchází o přijetí ke střednímu vzdělávání. Pod pojmem „zákonný zástupce“ se pro účely tohoto 

dokumentu rozumí osoba oprávněná jednat za nezletilého žáka, opatrovník či poručík. 

 

 



 

 

Kritéria přijímacího řízení 

- Splnění povinné školní docházky, případně plnění povinné školní docházky devátým rokem. 

- Odevzdání kompletně vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu. 

- Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

- Přijetí uchazeče na základě skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

formou motivačního pohovoru a posouzení dalších dostupných informací. Hodnotí se 

uchazečovy předpoklady ke zvládání jednoduchých manuálních činností, 

- zda uchazeč uznává autoritu a respektuje jednoduché pokyny pedagogického pracovníka 

- schopnost pochopit a dodržovat zásady bezpečnosti při jednoduchých pracovních činnostech 

- míra samostatnosti v sebeobsluze 

 

Výsledek hodnocení bude stanoven součtem bodů získaných uchazečem v přijímacím řízení. 

Maximum bodů, které je možné získat v přijímacím řízení je 15, minimum 4 body. 

Uchazeč, který nedosáhne minimální bodové hranice, nebude přijat ke střednímu vzdělávání. O 

přijetí bude rozhodovat pořadí stanovené z výsledků hodnocení v přijímacím řízení. Uchazeči budou 

přijímáni do naplnění kapacity oboru. V případě naplnění kapacity oboru a rovnosti bodů se bude 

přihlížet k pomocným kritériím. Pomocným kritériem je, zda se jedná o první obor středního 

vzdělávání, kam uchazeč míní nastoupit. Uchazeč, který se dosud na střední škole nevzdělával, má 

přednost. Dalším kritériem je stupeň podpůrných opatření uvedený v doporučení ke vzdělávání žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy nižší stupeň podpůrných opatření má přednost při přijetí. 

Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, bude rozhodným ukazatelem pro přijetí počet bodů získaných 

v rámci kritéria Další skutečnosti ve prospěch přijetí zjištěné v rámci přijímacího řízení. Preferován 

bude uchazeč s vyšším počtem bodů přidělených v rámci tohoto kritéria. 

U přijímacího řízení je nutná účast uchazeče a také jeho zákonného zástupce, je – li určen. 

 

Další informace k přijímacímu řízení 

- Uchazeči o studium ve střední škole budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním 

číslem. 

- Seznam přijatých uchazečů bude pod registračními čísly zveřejněn následující pracovní den, 

na internetových stránkách školy zvs.broumov@seznam.cz, na vývěsce u vchodu školy. 

- Potvrzení o přijetí bude vydáno pouze na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. 

- Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku 

ředitelce školy do 10 pracovních dnů od přijetí, tj. do 7. 5. 2021. Zápisový lístek musí 

obsahovat správné údaje o škole a musí být podepsán žákem nebo zákonným zástupcem, je 

– li určen. Neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě znamená zánik rozhodnutí o 

přijetí ke vzdělávání ve střední škole a vyřazení uchazeče ze seznamu přijatých uchazečů. 

- Vzít zpět zápisový lístek nebude umožněno. Výjimkou bude případ, kdy jej uchazeč bere 

zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

- Uchazečům, kteří nebudou přijati ke studiu, bude 23. dubna 2021 zasláno rozhodnutí o 

nepřijetí uchazeče. 
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 Možnost odvolání 

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

lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. 

 

Náhradní termín přijímacího řízení 

-uchazečům, kteří se pro závažné důvody k přijímacímu řízení nedostaví a svoji neúčast písemně 

omluví nejpozději do 3 dnů, je stanoven termín dne 29. 4. 2021. 

V Broumově dne 27. ledna 2021 

 

                        Mgr. Petra Pancnerová, ředitelka školy 


