
Zápis do 1. třídy pro školní rok2o22l2o23

Gymnázium, Středníodborná škola, Základníškola a Mateřská škola pro sluchově postižené,

Praha 2, Ječná 27, vyhlašuje zápis do ].. ročníku základníškoly, který se koná

ve čtvrtek 7. dubna 2022.

Zápis bude probíhat v prostorách školy mezi ].3. a 17. hodinou.

U zápisu předložte:
. občanský průkaz

. rodný list dítěte

Případnou žádost o oŠo doložte při zápisu platným doporučením školského poradenského zařízení
(Špz) a ošetřujícího lékaře (nebo klinického logopeda).

Podmínkou přijetíje žádost zákonného zástupce a platné doporučeníŠPZ.

Ve školním roce2022/2023 přijímáme 16 žáků.

Kritéria přijetí v sestupném pořadí:

Přijímáme žáky:

. Se sluchovým postižením, u kterých je předpoklad vzdělávání dle Švp Základní škola Ječná (bez

upravených výstupů vzdělávání), přičemž vzdělávání probíhá mluvenou formou řeči.

. Děti, které navštěvovaly naši MŠ a u kterých je předpoklad vzdělávání dle Švp Základníškola

Ječná (bez upravených výstupů vzdělávání), přičemž vzdělávání probíhá mluvenou formou řeči.
. Se závažnými vadami řeči - logopedická vada musí být diagnostikována jako hlavní diagnóza a

u žáka je předpoklad vzdělávání dle Švp Základní škola Ječná (bez upravených výstupů vzdělávání),

přičemž vzdělávání probíhá mluvenou formou řeči'

Další informace k zápisu

Nastane-li situace, kdy nebude možné přijmout všechny žáky se závažnými vadami řeči, kteří dané

podmínky splnili, bude o přijetí rozhodnuto losováním. K losování dojde mezi všemi uchazeči, již daná

kritéria splňují. Losování proběhne za účasti vedení školy, člena školské rady a zástupce zřizovatele.

Zákonní zástupci těchto uchazečů budou mít možnost se losování zúčastnit. o průběhu losování a

výs|edcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy'

Ve třídách zřízených pro žáky se závažnýmivadami řeči se vzdělávajížáci se znevýhodněním, při kterém

logopedická vada není přidruženým postižením. od 1' 1. 2o2o v těchto třídách již nemůže působit

asistent pedagoga.
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