
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. 
Hrubínova 1458, Hradec Králové 500 02 

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace 

přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách vyhlašuje tímto ředitelka školy 

 

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

DO PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ 

kód: 78-62-C/02 pro školní rok 2023/2024 
 

Škola připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Umožní žákům dále 

se rozvíjet a zároveň doplnit učivo. Studium je zaměřeno na rodinnou výchovu, ruční práce a přípravu 

pokrmů.  

 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška 

Certifikát: vysvědčení o závěrečné zkoušce 

Dosažený stupeň vzdělání: střední 

Délka studia: 2 roky s možností prodloužení studia o další 2 roky 

Forma studia: denní 

 

Termín přijímacího řízení 

Termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2023/2024 stanovila ředitelka školy na 

24. a 25. dubna 2023. 

 

Předpokládaný počet přijímaných 

Maximální počet přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024: 8 

 

Podmínky přijetí 

o uchazeč splnil povinnou školní docházku v základní škole dle §16 odst. 9 ŠZ a jedná se o žáka 

se speciálními vzdělávacími potřebami (s mentálním, případně dalším zdravotním postižením), 

o uchazeč zaslal ředitelce školy řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s dalšími požadovanými 

dokumenty (viz. kritéria přijímacího řízení) do 1. 3. 2023 na adresu školy nebo osobně, 

o uchazeč splnil kritéria pro přijímací řízení 

 

Přijímací pohovor 

Přijímací řízení se bude konat bez vykonání přijímací zkoušky, ředitelka školy bude hodnotit uchazeče při 

pohovoru, který bude zaměřen na tyto oblasti: 

o znalosti, schopnosti a dovednosti uchazeče získané v průběhu předcházejícího vzdělávání 

o úroveň sebeobslužných a praktických dovedností, 

o komunikační dovednosti 
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Každá z oblastí bude hodnocena body na škále 0–10. Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého 

počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyšší po nejnižší – bude ředitelka školy rozhodovat o jejich přijetí do 

školy. Minimum bodů pro přijetí do Dvouleté školy praktické je 10 bodů. 

 

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod přiděleným registračním číslem po 25. 4. 2023. Rozhodnutí 

o nepřijetí zašle ředitelka školy zákonným zástupcům po 25. 4. 2023 poštou. 

 

Kritéria pro přijetí do dvouleté školy praktické 

o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, 

o doporučení školského poradenského zařízení – SPC, 

o vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku 

anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo vysvědčení 

o ukončení z kurzu pro doplnění základů vzdělávání nebo potvrzení školy, že tento kurz uchazeč 

dokončí v daném školním roce (je součástí přihlášky) 

 

V Hradci Králové, 9. 1. 2023       Mgr. Miriam Urbanová 

                                      ředitelka  

 


