
Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Velice si vážíme zájmu rodičů,  kteří se rozhodli  přihlásit  své děti k plnění povinné školní

docházky do naší školy. Věříme, že je to odrazem naší dlouholeté odborné práce a kladného

vztahu  pedagogického  sboru  k žákům s komunikační  bariérou.  Uděláme  maximum  proto,

abychom rodiče našich žáků nezklamali a abychom připravili naše žáky co nejlépe na další

studium. 

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou

č.  48/2005  Sb.,  o  základním  vzdělávání  a  některých  náležitostech  plnění  povinné  školní

docházky v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Do  školy  přijímáme  pouze  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  na  základě

doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém je zaznamenána potřeba vzdělávání

žáka ve speciální škole (škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona).

Pro školní rok 2021/2022 budeme přijímat do třídy pro žáky  s vadami sluchu 6 – 14

žáků. 

Do třídy pro sluchově postižené žáky budou přijímáni žáci se sluchovým postižením na

základě doporučení školského poradenského zařízení.

Pro školní rok 2021/2022 nebudeme přijímat do třídy pro žáky s vadami řeči.



Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

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

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 následující kritéria:

Doporučení  školského  poradenského

zařízení

100 bodů

Uchazeč se sluchovým postižením různého

stupně

60 bodů

Uchazeči budou seřazeni podle získaného počtu bodů sestupně.

Podle rozhodnutí ředitele SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Holečkova 4, Praha 5, bude

k základnímu vzdělání v základní škole, jejíž činnost vykonává SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově

postižené, Holečkova 4, Praha 5, přijat tento počet uchazečů:

 Třída se sluchovým postižením  - max. 14 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 v pořadí uchazečů 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 dle ŠVP - zaměření bilingvální nebo

ŠVP - zaměření orální. Každý žák je do příslušného programu zařazen na základě volby

rodičů žáka tak, aby byly naplněny jeho speciálně vzdělávací potřeby.
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