
 

 

Kdo jsme 
Speciální škola zřizovaná dle § 16 odst. 

9 školského zákona pro výchovu a 

vzdělávání žáků s mentálním 

postižením nebo žáků s mentálním 

postižením v kombinaci s jiným 

druhem postižení (obvykle tělesným či 

smyslovým). 

Poskytujeme výchovně vzdělávací 

služby v těchto školách a školských 

zařízeních: 

• Mateřská škola  

• Základní škola 

• Střední škola 

• Školní družina 

 

 

Přihlášky pro školní rok 

2022/2023 se podávají do 1. 

března 2022 řediteli školy, po 

tomto termínu mohou být 

vyhlášena další kola přijímacího 

řízení. 

Kontaktujte nás 

Telefon: 571 622 346 

Mobil:     731 118 440      

E-mail: posta@zsamskrizna.cz 

Web: www.zsamskrizna.cz 

 

Případní zájemci mohou školu 

navštívit denně v době od 8:00 do 

14:00 hod. nejlépe po tel. 

domluvě. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
MATEŘSKÁ ŠKOLA  
PRAKTICKÁ ŠKOLA 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
Valašské Meziříčí, 

Křižná 782, 757 01 
  

  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  

PRAKTICKÁ ŠKOLA 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
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Informace o možnosti 
středního vzdělání pro 
žáky ve školním roce 
2022-2023 na Praktické 
škole dvouleté ve 
Valašském Meziříčí 
 

Skončilo Vaše dítě Základní školu 

nebo Základní školu speciální a 

chcete, aby nadále studovalo? 

Máme pro Vás řešení-naši 

PRAKTICKOU ŠKOLU 

DVOULETOU 

 

 

Forma studia 

• Denní 

• Jsou vždy respektovány 

individuální zvláštnosti a 

schopnosti žáků 

• Praktická škola dvouletá je 

určena žákům se středně 

těžkým mentálním 

postižením, případně lehkým 

mentálním postižením 

v kombinaci s dalším 

zdravotním postižením, kteří 

ukončili: 

- povinnou školní docházku 

v základní škole 

samostatně zřízené pro 

žáky se zdravotním 

postižením 

- povinnou školní docházku 

v základní škole speciální 

- povinnou školní docházku, 

ale nezískali základní 

vzdělání 

- základní vzdělání v základní 

škole a z vážných 

zdravotních důvodů, které 

jsou v kombinaci 

s mentálním postižením, se 

nemohou vzdělávat na jiném 

typu školy. 

 

 

Způsob ukončení studia 

• Závěrečná zkouška 

• Vysvědčení o závěrečné 

zkoušce 

Možnosti pracovního uplatnění 
absolventa: 

Absolventi praktické školy se mohou 

v rámci svých možností a 

individuálních schopností uplatnit 

přiměřeným výkonem při 

pomocných pracích, v provozovnách 

veřejného stravování, ve 

zdravotnictví, v sociální péči a 

službách, ve výrobních podnicích, 

v zemědělství, případně 

v chráněných dílnách. Získané 

dovednosti mohou žáci také využít 

v dalším vzdělávání. 



 

 


