Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.
Tetín 1, 796 01 Prostějov

Rozhodnutí ředitelky Střední školy, základní školy a mateřské školy
JISTOTA, o.p.s. Tetín 1506/1, Prostějov 796 01
Dle ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č.
671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve
středních školách, v platném znění
stanovuji termín I. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou
školu dvouletou na 15. 4. 2020.
Přihlášky ke studiu do denní formy vzdělávání ve střední škole je nutné odevzdat řediteli
střední školy do 1. března 2020.
Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních dvou ročníků kde uchazeč plní povinnou školní
docházku nebo vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku střední školy. Dále pak
platné doporučení z poradenského zařízení a potvrzení od praktického lékaře.
Přijímací pohovor proběhne v budově Střední školy, základní školy a mateřské školy
JISTOTA, o.p.s. Tetín1506/1, Prostějov, v ředitelně školy v 9.00 hodin.
Obsahem přijímacího řízení bude pohovor s uchazečem.
V přijímacím řízení bude uchazeč hodnocen podle znalostí vyjádřených hodnocením na
vysvědčení z předchozího vzdělávání, výsledků přijímacího pohovoru a dalších skutečností,
které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče.
Předpokladem přijetí je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný
obor vzdělávání. Ke studiu do denní formy vzdělávání na střední škole se mohou přihlásit
uchazeči, kteří v letošním roce vycházejí, i ti, kteří ukončili vzdělání dříve, i ti, kteří mají
ukončený jiný druh střední praktické školy.
Ředitelka školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 3 pracovních dnů po
konání přijímací zkoušky.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého
uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke
vzdělávání, a to 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. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě
odvolání.
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Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě doručen, může ředitel školy místo obsadit jiným
uchazečem.
Dle školského zákona může ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit
další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.

PhDr. Marie Turková
ředitelka
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