
               Střední škola, základní škola a mateřská škola 
               pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
                       Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kritéria 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

č.j. 48212/2019

Ředitel SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, stanovuje pro přijetí k základnímu vzdělání

v základní škole, jejíž činnost vykonává SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5 od následující

kritéria:

Doporučení  školského  poradenského  zařízení,

ze  kterého  vyplývá,  že  dítě  vyžaduje  takový

stupeň  speciálně  pedagogické  podpory,  která

ho  opravňuje  k zařazení  do  školy  zřízené  pro

děti s vadami sluchu a řeči

100 bodů

žák se sluchovou vadou 100 bodů
žák se závažnou vadou řeči  100 bodů
-  vada  řeči  žáka  je  kombinovaná  s dalším

postižením.

- 80 bodů

-  žák  s vadou  řeči  používá  alternativní

komunikační systémy

- 60 bodů

Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně.

K základnímu vzdělání bude přijat tento počet žáků:

 žáci se sluchovým postižením  - maximálně 12 žáků

 žáci se závažnou vadou řeči – maximálně 12 žáků

V případě rovnosti bodů o pořadí uchazeče rozhodne losování. Losování provede člen školské

rady za přítomnosti vedení SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5. 

Uchazeči, kteří se umístí na místě, které odpovídá počtu uchazečů, v jehož důsledku by byl

překročen nejvyšší  povolený počet  žáků ve třídách (tj.  získali  menší  počet  bodů),  nebudou

přijati. 

Žáci se sluchovým postižením se budou vzdělávat buď v bilingvální třídě, kde bude pro

komunikaci užíván i český znakový jazyk, nebo ve třídě orální, kde bude pro komunikaci

používán český jazyk a komunikační systémy založené na českém jazyce. 

V Praze 30. září 2019                                                Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř
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