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Rozhodnutí o konání přijímaci zkoušky, vyh!ášení prvního
kola přijímacíhořízení,jednotná kritéria pro přijímané
uchazeče a termíny 1. kola přijímacích zkoušek ke studiu
v Praktické škole pro zrakově postižené,
Loretánská 19, Praha 1

odí.září2015

podle §60 Zákon a č. 561t2OO+ 1Štolský zákon) v platném znění a Vyhlášky
č.67112004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke
vzdělávání ve středních školách, v platném znění

Ředitel školy rozhodl o konání přijímací zkoušky, vyhlašuje první kolo přijímacího
řízeni a stanovuje:

Jednotná kritéria pro přijímané uchazeče:

-

získání nejméně 50o/o z celkového počtu bodů
přednostně budou přijati žáci a uchazeči s postižením zraku v pořadí podle
počtu dosažených bodů
na zbylá volná místa můžeblit přijat jeden žák sjiným postiženímdo jedné
třídy v pořadí podle počtu dosažených bodů, pokud druh postižení,chování
nebo jiné projevy žáka nebudou ohrožovat nebo výrazně omezovat výchovu a
vzdělávání žákůse zrakovým postižením,pro které je škola zřízena

Maximální počet přijímaných: 16
Forma studia: denní
Délka trvání studia: 2 roky
Obor studia: - název oboru: praktická škola dvouletá
_ kód oboru: 78-62-Cl02

Požadavky přijímacízkoušky:

-

praktická zkouška manuálnízručnosti(max. 35 bodů)

-

ústnípohovor - vědomosti z českéhojazyka, matematiky a základní
všeobecné znalosti v rozsahu přílohy upravujícívzdělávání žákůs LMD
rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (max. 30 bodŮ)

Přihlášku ke studiu mohou podat pouze uchazeči, kteří k

1, záYí 2015 nedosáhli

věku 25 let.

K přihtášce

-

ke studiu přiložte:
posudek poradenského zaíízení(speciálně pedagogického centra pro zrakově
postižené)
nález očníholékaře, případně nálezdalších odborných lékařŮ ne starší
jednoho roku

Termíny í. kola přijímacích zkoušek:

1. termín 22. dubna2015 v 9 hodin
2. termín 23. dubna 2015 v 9 hodin

Pro přijaté mimopražské žáky nabízímemožnost ubytování v internátě.

Y Praze dne 31. ledna 2015
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