
INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ  
V PRAKTICKÉ ŠKOLE JEDNOLETÉ 

 
Komu je určena  

Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s mentálním postižením, včetně 

souběžného postižení více vadami nebo autismem, 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 ani základy vzdělání; 

• základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v 

kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy 

Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. 

 

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro obor vzdělání Praktická škola jednoletá, kód oboru: 

KKOV 78-62-C/01 

Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti 

získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních 

zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen: 

• na rozvoj komunikačních dovedností žáků, 

• dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na podpoře jiných osob, 

• poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností 

využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci 

do společnosti. 

 

Výuka a cíl vzdělávání  

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání 

dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnout jim základní dovednosti a 

návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Snažíme se 

dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. 

Hlavními prioritami vyučování v praktické škole jednoleté je individuální přístup ke každému 

žákovi a výuka s názornými ukázkami. Zároveň je zde pro určité skupiny žáků v rámci 

vyučovacích předmětů využito některých alternativních přístupů k výuce jako jsou například 

prvky muzikoterapie nebo i bazální stimulace. Důraz není kladen na množství teoretických 

poznatků, ale především na přípravu pro praktický život. Obor je zaměřen na rozvoj 

praktických dovedností žáků jako je příprava pokrmů, péče o domácnost, pěstitelství a další 

náležitosti potřebné k tomu, aby snadněji zvládali situace v běžném životě. Získané 

dovednosti žáci využijí v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

Organizace vzdělávání 

Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem 

ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků organizujeme vzdělávací proces tak, aby byly 

respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků a jejich individuální potřeby. 



Týdenní časová dotace v Praktické škole jednoleté je podle ŠVP 30 hodin. Nevyučuje se v 

něm cizí jazyk. Povinné všeobecně vzdělávací předměty jsou český jazyk, matematika, 

informatika, společenskovědní základy, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 

výchova, výchova ke zdraví. Do odborných činností je zařazena rodinná výchova, práce v 

domácnosti a předměty dle zaměření školy – rukodělné činnosti, příprava pokrmů a vaření. 

 

Zdravotní požadavky 

V praktické škole jednoleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti 

zdravotního postižení. Vzhledem k tomu je zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v 

odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. 

 

Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných 

předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. 

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. 
 
Délka vzdělávacího programu  
je jeden rok a vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace se řídí 
platnými předpisy. 
 

Uplatnění absolventa 

Po ukončení studia v oboru praktické školy jednoleté je absolvent schopen využívat 

komunikační a pracovní dovednosti, vytvořit si odpovědný přístup k plnění svých povinností a 

respektovat stanovená pravidla. Po celou dobu studia jsou žáci vedeni k samostatnosti a 

nácviku rozhodování při řešení problémů. Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v 

rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast 

služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, ve stravovacích provozech, sociálních a 

komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných 

pracovištích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


