
 

Výsledky přijímací řízení pro  
1. ročník praktické školy jednoleté (školní rok 2022/2023) 

  
 

Ředitelka příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis 

Brno, příspěvková organizace, podle ustanovení § 60e odst. 1 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále v souladu s vyhláškou 
č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních 
školách, v platném znění, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku praktické školy 
jednoleté (kód oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání) ve školním roce 2022/2023, po prvním kole při-
jímacího řízení: 

 

 

Pořadí uchazečů podle výsledku 
hodnocení přijímacího řízení 

Registrační čísla přijatých 
uchazečů 

 

Počet získaných bodů 

1. 3 30 bodů 

2. 2 29,5 bodů 

3. 1 22 bodů 

4. 5 20 bodů 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 26. dubna 2022 

 

3. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku 

 
Svůj úmysl vzdělávat se v praktické škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním 
zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k 
přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou vý-
chovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy (§ 60g odst. 6 zákona č. 561/2001 Sb., v platném znění). Nepotvrdí-li uchazeč nebo 
zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 
60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky 
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jed-
nou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g 

odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 
 

4. Kritéria pro přijetí: 
 

• Včasná a řádná přihláška (včetně všech vyžadovaných příloh) uchazeče 

• Splněná povinná školní docházka 

• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
• Kladné doporučení školského poradenského zařízení s konstatováním konkrétního postižení uchazeče a návrhem konkrét-

ních podpůrných opatření ve smyslu § 20 a) vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

• Úspěšné absolvování přijímací zkoušky ve formě přijímacího pohovoru před tříčlennou komisí v těchto oblastech: 
 



 

 

 

Sebeobslužné dovednosti 8 bodů 

Komunikační schopnosti 8 bodů 

Poznatky o společnosti 8 bodů 

Čtenářské dovednosti a písemný projev 3 body 

Matematické dovednosti 2 body 

Průměrný prospěch uchazeče  

Průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí předpo-
sledního a 1. pololetí posledního ročníku po-
vinné školní docházky do průměru 3,0  
(posuzuje se pro každé pololetí zvláště; pro zís-
kání bodu musí být podmínka splněna u všech 
pololetí)         

1 bod 

                                                                                  
 

Pro přijetí do 1. ročníku praktické školy jednoleté je třeba v rámci přijímací zkoušky získat minimálně 10 bodů.  
Do studia byli přijímání ti uchazeči, kteří splnili podmínky ke studiu a přijímacího řízení a získali nejvyšší počet bodů v rámci 
přijímací zkoušky, a to až do vyčerpání počtu přijímaných uchazečů. 
 

 
5. Nepřijatí uchazeči: 
 

Rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána poštou na adresu zákonného zástupce. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, 
které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů v 
provozovně provozovatele poštovních služeb, pak je považováno za doručené (fikce doručení) – od tohoto dne nejpoz-

ději (nezačne-li běžet dříve) běží rovněž lhůta pro podání odvolání proti nepřijetí ke studiu, a to i když zásilka v dané 
úložní době nebyla vyzvednuta.  

 

 

 

Mgr. Pavlína Pohlová 

ředitelka školy 

 

 

 
Datum zveřejnění na webových stránkách školy: 26.4.2022    

 

Datum sejmutí z webových stránek školy: 11.5.2022    

 


