Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710,
příspěvková organizace

Zápis dětí do 1. ročníku
oborů vzdělání:

základní škola (minimální výstupy)
základní škola speciální

dne 7. dubna 2022

od 14.00 do 17.00 hodin

Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy








občanský průkaz rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte,
písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu
vzdělávání a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona,
jiná důležitá zdravotní doporučení,
pro případný odklad školní docházky je nezbytné doporučení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře,
zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit
oprávnění dítě zastupovat,
zápis probíhá do naplnění kapacity školy:
Budova Šluknov – 9 žáků
Budova Rumburk – 20 žáků
přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti
s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Věk zapisovaných dětí
Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s
odkladem povinné školní docházky. Děti, které měly v loňském roce odklad školní
docházky, se musí také dostavit k zápisu.










Jsme školou s nadstandartním vybavením s bezbariérovým přístupem,
výtahem.
Na škole vyučuje kvalifikovaný sbor učitelů – speciálních pedagogů
kompetentních ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a potřebám žáků.
Nabízíme alternativní metody vzdělávání: např. čtení globální metodou,
sociální čtení, využití znaku do řeči, znakový jazyk, Braillovo písmo a
výuku psaní na Pichtově psacím stroji, komunikační metodu VOKS,
arteterapii, muzikoterapii, relaxační metody .…
Zdarma nabízíme terapie - SNOEZELEN, masáže dětí, nápravu řeči a
speciální kompenzační a rehabilitační pomůcky.
Malý počet žáků ve třídách umožňuje zcela individuální přístup ke každému
dítěti.
Nabízíme pravidelnou nápravu řeči.
Při výuce v případě potřeby využíváme pomoci pedagogického asistenta.




K dispozici je možnost zajištění stravování ve školní jídelně a bezplatná
školní družina.
Zdarma nabízíme velký výběr kroužků – divadelní, taneční, výtvarný, první
pomoc, Feuersteinova metoda ….

Informace o škole a zápisu: 412 386 261, 770 11 99 72
www.speczssluknov.cz

Mgr. Bc. Kamenická Monika, ředitelka školy

