
Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022. 

Termíny zápisu: 6. 4. - 9. 4. 2021 (termíny přiřazuje škola po přijetí elektronické přihlášky) 
kontakt na administrativní pracovnici paní Hanu Šénovou na tel. 482 416 416, 778 536 643, 
email senova@ssplbc.cz . Prosíme rodiče, aby se dostavili k podepsání žádosti mezi 8 - 13. 
hod. k paní H. Šenové. 

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme dvě třídy pro žáky s vadami řeči a jednu třídu pro žáky se 
sluchovým postižením. Třídy pro vady řeči jsou každá pro 10 žáků, třída pro sluchově postižené 
je pro 6 žáků. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání 

Při přijímání dětí do základní školy se vychází postupně z následujících kritérií:  
 

 nezbytnou podmínkou pro vřazení dítěte do školy zřízené podle §16 odst. 9 školského 
zákona je stupeň podpůrných opatření 3–5   

 diagnóza dítěte: sluchové postižení (vzdělávání dle RVP pro základní vzdělávání) 

 diagnóza dítěte: závažné vady řeči bez mentálního postižení 

Pro zahájení řízení k přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy zřízené podle 
§16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., a na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (§ 20)  je potřeba, aby zákonný zástupce žáka předložil:  

 písemné doporučení speciálně  pedagogického centra pro vady řeči, speciálně 
pedagogického centra pro vady sluchu nebo pedagogicko-psychologické poradny, jehož 
obsahem je diagnóza dítěte s doporučením pro vzdělávání v ZŠ logopedické  

 rodný list dítěte 

 občanský průkaz zákonného zástupce 

 žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  
 
Formy podání žádosti 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu, 
případně v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:  
-    do datové schránky školy, ID datové schránky školy: 9qqmgs4 
-    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), 
-    poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 
-    osobním podáním (v den zápisu dítěte ve škole) 

V logopedických třídách neposkytujeme žákům asistenta pedagoga (na základě nařízení vlády 
č. 123/2018 Sb.). 

Jakub Karásek - ředitel školy 
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