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             Olomouc 6. 1. 2023 

 
 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

předpisů a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informace k přijímacímu řízení na střední školu pro školní 
rok 2023/2024:  

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole – praktické škole dvouleté  

pro školní rok 2023/2024 

(zaměření oboru: ruční práce a příprava pokrmů) 

Termín podání přihlášek:  

- Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče o vzdělávání odevzdá přihlášku osobně v kanceláři SŠ, 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 (dále škola) nebo zašle poštou 

doporučeně na adresu školy nejpozději do 1. března 2023.  

Přihláška ke vzdělávání a její zákonem stanovené náležitosti: 

1) Přihlášku na střední školu obdrží zájemci ve své základní škole, případně lze stáhnout zde:  

https://www.msmt.cz/file/58340/. 

2) Správně vyplněná přihláška ke vzdělávání ve střední škole (strana A i B) včetně lékařského 

posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. 

a) Pokud uchazeč již navštěvuje nebo navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu 

přihlášky (do kolonky s názvem „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“) název 

školy, obor (zaměření), ročník, který studuje, popř. kalendářní rok, ve kterém studium ukončil. 

b) Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou 

přihláškách název škol, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu 

v témže pořadí. 

c) Součástí přihlášky je podpis zletilého uchazeče, v případě nezletilého uchazeče navíc i podpis 

jeho zákonného zástupce. 

d) Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení, pokud 

takovými uchazeč disponuje. Např. certifikáty či diplomy z různých soutěží, kurzů, olympiád 

apod.  

3) Doporučení školského poradenského zařízení: 

a) Doporučení školského poradenského zařízení má obsahovat vyjádření, že uchazeč je žákem, 

který může být zařazen do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 

školského zákona. 

b) Doporučení má obsahovat podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, 

že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, který takové úpravy potřebuje.  

4)   Vysvědčení nebo jejich úředně ověřené kopie: 

a) Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní 

docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. 
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b) Vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní 

vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní 

docházky. 

c) U uchazečů hlásících se z jiné SŠ (praktické školy jednoleté nebo dvouleté) se taktéž dokládají 

výše zmíněná vysvědčení z období, kdy plnili povinnou školní docházku, nikoliv vysvědčení 

z posledních dvou let studia ve střední škole. 

 

Průběh přijímacího řízení: 

- řízený motivační rozhovor, 

- ověření úrovně praktických dovedností. 

 

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení: 

- studijní výsledky z předchozího vzdělávání – hodnocení na vysvědčeních,  

- rozumové schopnosti, sociální zdatnost a pracovní výdrž, 

- motivace ke studiu, 

- komunikační schopnosti,  

- úroveň praktických dovedností, 

- další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

 

Výsledky přijímacího řízení: 

- Ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů nejpozději do 30. dubna. Podle výsledků dosažených 

jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam 

přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.  

- Seznam přijatých uchazečů škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na webových 

stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 

je považován za den oznámení o přijetí ke vzdělávání. Přijatým uchazečům nebo jejich zákonným 

zástupcům se rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v písemné podobě neposílá, mohou ale požádat 

školu o jeho vystavení. 

- Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů o vzdělávání odešle 

ředitelka školy nejpozději do 30. dubna rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Odvolání uchazeče 

proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 

ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

 

Zápisový lístek: 

- Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, jejíž činnost vykonává 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc,  Kosmonautů 4, 

odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce 

odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat doporučeně na adresu školy nejpozději 

do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 
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- Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, 

vzdává se práva být přijat. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, 

že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek 

obdrží uchazeč ve své kmenové škole nebo mu jej vydá krajský úřad.  

 

Další informace:  

- Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří splnili všechny výše uvedené náležitosti 

stanovené zákonem.  

- Pro účely konání přijímacího řízení každý uchazeč písemně obdrží spolu s pozvánkou k přijímacímu 

řízení registrační číslo přidělené školou. 

- Ředitelka školy rozhodla, že v tomto přijímacím řízení se školní přijímací zkouška nekoná. 

- Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu 

žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím 

webových stránek školy. 

- Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023/2024: maximálně 6 žáků. 

- Všechny aktuální informace k přijímacímu řízení budou zveřejňovány na webových stránkách 

školy: www.sluch-ol.cz. 

- V případě potřeby je možné se také informovat na tel. čísle 775 601 689 – Mgr. Marcela Štolcarová, 

zástupkyně ředitelky školy pro střední školu. 

 

  

  

  

  

 Mgr. Martina Michalíková 

ředitelka školy  

http://www.sluch-ol.cz/
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