
Charakteristika školy  
 

   Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov je zřízena za účelem poskytnout 

základní všeobecné vzdělání a speciální střední vzdělání pro žáky s různým druhem postižení 

(mentálním, smyslovým, tělesným, vícečetným, s autismem), žáky se specifickými poruchami 

učení a chování, s nerovnoměrně vyzrálou CNS a žáky s narušeným komunikačním systémem. 

Vycházíme z cílů a úkolů strategických dokumentů: Bílá kniha, Dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Postupuje podle dvou nejdůležitějších 

resortních zákonů a to zákon č. 561/ 2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb. 

Speciální základní škola a Praktická škola se nachází v obci Šluknov ve Šluknovském 

výběžku, který je znám vysokou kumulací ústavů sociální péče, dětských domovů, vysokou 

nezaměstnaností,  v současné době i migrujících z celé ČR. Školu navštěvují žáci ze Šluknova 

a přilehlých obcí: Lipová, Velký Šenov, Mikulášovice, Jiříkov, Dolní Poustevna, Panský, 

Císařský, Vilémov, Rumburk, Varnsdorf,  

 

  Na škole se vyučuje: v třídách základní školy praktické s devíti postupnými ročníky, ve 

čtyřech třídách základní školy speciální s deseti postupnými ročníky, v jedné třídě Praktické 

školy jednoleté a jedné třídě Praktické školy dvouleté. Na škole pracuje jedno oddělení školní 

družiny.  

 Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: s mentálním postižením, 

s nerovnoměrně vyzrálou CNS, s neurotickými poruchami, se smyslovým, tělesným a 

vícečetným postižením, s autismem a s narušeným komunikačním systémem.  

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 25. 6. 18 – usnesením č. 

051/13Z/2018 sloučení Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, 

příspěvková organizace se Speciální základní školou a Praktickou školou Rumburk. 

Nástupnickou organizací je od 1. 1. 2019 Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, 

Tyršova 710, příspěvková organizace.   

   

 

Škola poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vzděláváme žáky 

v oborech:  
Základní škola – 79-01-C/01 – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (s 

minimálními výstupy). 

Základní škola speciální – 79-01-B/01 - Školní vzdělávací program pro základy 

vzdělávání žáků v základní škole speciální. 

Přípravný stupeň základní školy speciální nabízela škola do školního roku 

2015/2016. Ve školním roce 2016/2017 nebyl z důvodu naplněné kapacity otevřen. 

Podle potřeby  a zájmu, můžeme znovu přípravný stupeň nabídnout. 

Po povinné školní docházce škola nabízí pro středně těžce a těžce postižené žáky obory: 
Praktická škola jednoletá – 78-62-C/01  Vzdělávací program – Praktická škola 

jednoletá.  

Praktická škola dvouletá – 78-62-C/02  Vzdělávací program – Praktická škola 

dvouletá. Obor otevřen od roku 2014. 

 

 



Kapacita školy 

 

BUDOVA VE ŠLUKNOVĚ 
 

Kapacita školy:   104 žáků 

Základní škola:    76 žáků        IZO 102 577 447- 01 ……. 40 žáků 

                                                          IZO 102 577 447- 02…….. 36 žáků  

Střední škola:            28 žáků        IZO 181 025 230 
Praktická škola jednoletá 12 žáků 

Praktická škola dvouletá       16 žáků         

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ RUMBURK 
 

Kapacita školy:   126 žáků 

Základní škola:    106 žáků         

                                                           

Střední škola:            20 žáků         
Praktická škola jednoletá 10 žáků 

Praktická škola dvouletá       10 žáků         

 

     

Řízení lidských zdrojů a zabezpečení provozu 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Bc. Monika Kamenická 

 

Statutární zástupce:    Mgr. Jana Vlastníková (Šluknov)  

     Mgr. Václav Fišer (odloučené pracoviště Rumburk)  

 

Další funkce jsou koordinátor environmentální výchovy, výchovný a kariérový poradce, 

metodik školní preventivní strategie, správce ICT a koordinátor ŠVP, předmětoví metodici. 
 


