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 Jsme základní škola, která vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - pro děti s poruchou 
 rozvoje intelektu, s postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra (PAS). 

 

Termín zápisu, odkladu: 16.4.2019 od 14:00 do 17:00 
místo zápisu: hlavní budova školy, 2. patro 

nejlépe po telefonické domluvě přesného času zápisu na telefonním čísle: 241 710 781 
dále pak dle dohody v termínu od 17.4.2019 

 

Od 1.9.2019 otevíráme jednu první třídu pro žáky s LMP a se souběžným postižením dalšími vadami, 
obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola, výuka podle Školního vzdělávacího programu základní školy. 

Žáci budou plnit minimální výstupy z tohoto vzdělávacího programu, počet přijatých - do 10 žáků, 
a to v závislosti na stanovení míry potřeby podpůrných opatření školským poradenským zařízením 

jednotlivým uchazečům o přijetí. Žáky bez mentálního postižení škola nepřijímá. 
 

 1.  Z á p i s - k přijetí prvňáka do naší školy, nástup od 1. září 2019, je nutné předložit: 
 - doporučení k přijetí od příslušného školského poradenského zařízení tedy: 
 SPC - speciálně pedagogického centra k plnění povinné školní docházky v naší škole  
 - občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,  
 - u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu 
 

 Průběh zápisu (zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu): 
 1. formální část - zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky 
 a doloží požadovanou dokumentaci, tedy doporučující posouzení SPC, ze kterého je zřejmé, že se jedná 
 o žáka s mentálním postižením a podle jakého rámcového vzdělávacího programu má být žák vzděláván. 
 Toto je základní podmínkou pro přijetí. V případě naplnění kapacity třídy budou upřednostněni žáci 
 s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. 
 

 2. rozhovor a další činnosti s dítětem - motivace dítěte k plnění povinné školní docházky, orientační 
 posouzení školní připravenosti dítěte - max. 20 minut.  
  

 Další informace: Kapacitu oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální (60 žáků) máme 
 zcela naplněnu. Rovněž tak máme naplněnou specializovanou třídu v oboru vzdělání 79-01-C/01 
 Základní škola, pro žáky s poruchami autistického spektra. Proto nemůžeme do všech autistických tříd 
 a dalších tříd oboru vzdělání ZŠ speciální přijímat žáky na doplnění stávajících tříd, jak to každoročně 
 děláme. Škola není bezbariérová, školní jídelna je mimo areál, vzdálená cca 400 metrů. 
 

 Více informací telefonicky: Mgr. Milan Záruba, ředitel školy po telefonu 241 710 781 
  

 2. O d k l a d - v případě odkladu školní docházky, nástup do 1. třídy od 1.9.2020,  je nutné předložit: 
 - občanský průkaz zákonného zástupce (popř. oprávnění dítě zastupovat) a rodný list dítěte,  
 - u cizinců cestovní pas zákonného zástupce a dítěte, povolení k pobytu 
 - doporučení k odkladu od: 
  1. školského poradenského zařízení, tj. zpravidla od: SPC - speciálně pedagogického centra, 
  2. klinického psychologa nebo odborného lékaře, např. obvodního pediatra 
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