Výsledky zápisu do základní školy 2020/2021
K zápisu do základní školy se přihlásilo celkem 33 žáků. Zápis probíhal v souladu
s COVID 19 distanční formou – rodiče předali podklady pro zápis písemnou formou.
Výsledky zápisu žáků do základní školy posoudila komise v prvním kole 3. 4.2020.
V souladu s Kritérii přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž
činnost vykonává SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5,
ve školním roce 2019/2020 (dále jen Kritéria) bylo rozhodnuto o přijetí žáků
s nejvyšším počtem získaných bodů.
Do třídy pro žáky s vadami řeči se přihlásilo v prvním kole celkem 24 žáků.
Rodiče jednoho žáka podali žádost o odklad školní docházky a jeden žák přešel po
zápisu do jiné školy. Plný počet bodů podle kritérií mělo v prvním kole celkem 12
žáků. To byl také počet žáků, se kterými jsme počítali podle kritérií. Tito žáci byli
přijati.
Ostatním deseti žákům byla zaslána informace o jejich nepřijetí.
Do třídy pro děti se sluchovou vadou se přihlásili pouze dva žáci. Oba tito žáci
v souladu s kritérii získali plný počet bodů a byli přijati.
V druhém kole zápisu se do třídy pro žáky s vadami řeči přihlásilo ještě 7 žáků. Do
třídy pro děti se sluchovou vadou se nikdo nepřihlásil. Komise posoudila ve druhém
kole výsledky zápisu dne 6. 5. 2020. Protože byl velký zájem o přijetí žáků do třídy
pro žáky s vadami řeči, mohli jsme do naplnění kapacity školy přijmout navíc ještě 2
žáky. Tyto dva žáky, kteří měli podle kritérií plný počet bodů, jsme přijali. Rodiče pěti
žáků požádali o odklad školní docházky a v rámci platné legislativy jim bylo
vyhověno. V druhém kole jsme nemuseli nikomu zaslat rozhodnutí o nepřijetí.
Na základě zápisu do první třídy základní školy pro děti s vadami řeči vznikla první
třída pro 14 žáků. Přijatí žáci se sluchovou vadou budou zařazeni do stávající druhé
třídy pro děti s vadou sluchu, ve které se bude vyučovat na oddělení.
Výsledky zápisu do základní školy byly v tabulce vyvěšeny na web školy a na
nástěnku pro rodiče.
Případná odvolání proti rozhodnutí ředitele lze podat do 15 dnů ode dne jeho
doručení prostřednictvím ředitele školy ke krajskému úřadu (Magistrátu hlavního
města Prahy). Odvolání budou řešena v souladu s příslušnou legislativou.

