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Základní škola logopedická s.r.o. je zřízena pro žáky s vadou řeči, zrakovým postižením a poruchami 

učení. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je doporučení speciálně pedagogického centra pro vady řeči 

ke vzdělávání v zařízení podle §16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, vyhlášky  

č. 27/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 48/2005 Sb. v platném znění.  

K základnímu vzdělání může být přijato dítě, pokud zákonný zástupce podá v Základní škole 

logopedické s.r.o. vyplněný formulář „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, dítě má doporučení 

SPC opravňující ho vzdělávat ve škole dle §16 odst. 9 školského zákona (viz výše) a dítě se zúčastnilo 

neformální části zápisu ve škole. 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání: 

• Platná zpráva/doporučení SPC pro vady řeči (stáří zprávy je max. leden 2023 a novější) s 

doporučením vzdělávání dítěte v typu školy podle §16 odst. 9 školského zákona –  

1 bod.  

Starší zpráva / doporučení SPC nebo bez doporučení 0 bodů.  

Toto kritérium je pro vřazení nezbytné, dítě bez aktuální zprávy/doporučení SPC nemůže být do 

školy přijato. V případě neaktuální zprávy nebo její absence v průběhu zápisu nebude uchazeč 

přijat ke vzdělávání v Základní školo logopedické s.r.o.. 

• Diagnóza dítěte  

o těžká porucha řeči/středně těžká porucha řeči – dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, 

dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči / vada zraku – 2 body 

o těžká porucha řeči/středně těžká porucha řeči + jiné zdravotní znevýhodnění (autismus, 

tělesné postižení, sluchové postižení) – 1 bod 

o pouze jiné postižení bez vady řeči (autismus, tělesné postižení, porucha chování, sluchové 

postižení, mentální postižení) – 0 bodů 

• Neformální část zápisu – dovednosti dětí, které vycházení z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání a odpovídá věku dítěte (kognitivní schopnosti, sociální 

zdatnost, pracovní návyky a jemná motorika odpovídající věku) – max. 4 body.  

Okruhy dovedností – údaje o sobě a rodině; barvy a jejich odstíny; domácí zvířata a jejich 

mláďata; matematické představy (postřehování na hrací kostce do 6, porovnání více/méně, 

pravolevá orientace, pojmenování základních geometrických tvarů); jazykový projev – 

vyprávění/popis obrázku, básnička/písnička, opakování krátké věty; sebeobsluha – oblékání, 

tkaničky, knoflíky, zip; kresba postavy, kreslení podle jednoduchého vzoru. 

Při neformální části zápisu budou děti plnit úkoly a bude hodnoceno, jak úkoly zvládají – zvládá 

samostatně / zvládá s dopomocí učitele / nezvládá. Při vyhodnocení pak budou úkoly přepočteny 

na % dle jejich míry samostatnosti: 

o 4 body získá ten, kdo zvládl úkoly samostatně na 100-80% 

o 3 body získá ten, kdo zvládl úkoly samostatně na 79-60% 
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o 2 body získá ten, kdo zvládl úkoly samostatně na 59-40%  

o 1 bod získá ten, kdo zvládl úkoly samostatně na 39-20% 

o 0 bodů získá ten, kdo zvládl úkoly samostatně na 19-0% 

• Starší sourozenec ve škole, sourozenec navštěvuje 1. třídu – 7. třídu, – 1 bod (sourozenec ve 

vyšším ročníku 8. – 9., dítěti se neuděluje bod). 

• Kapacita 1. ročníku 18 žáků na ročník (8 a 10 žáků ve dvou I. třídách). Kapacita je dána 

prostorovými podmínkami školy. Prostory tříd nejsou schopny z hygienického hlediska pojmout 

více žáků, než je stanovený počet.  

• Děti s jiným zdravotním znevýhodněním než vady řeči – autismus, tělesné postižení mohou 

být přijaty pouze, pokud by se nepřihlásilo dostatek dětí s řečovou vadou., přičemž celkový 

počet těchto dětí s jiným znevýhodněním nepřesáhne 25 % celkového počtu kapacity třídy (je 

dáno vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění).  

• Děti s diagnózou PAS i v kombinací s vadou řeči mohou být zařazeny maximálně jedno na 

třídu, tj. 2 děti celkem, dle pořadí. 

• Děti s mentálním postižením i v případě kombinace s vadou řeči nebudou přijaty. Na tyto 

děti se naše škola nespecializuje. Pro tyto děti je v Ostravě zřízeno několik zařízení pro ně 

určených. 

• Děti s potřebou podpůrného opatření (PO) asistent pedagoga nebudou přijaty, toto PO není 

škola našeho typu schopna poskytnout. Je dáno vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění. 

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ logopedické s.r.o. 

bude prováděno bodovým systémem, přednostně bude přijato dítě s vadou řeči/vadou zraku a 

vyšším celkovým hodnocením. Následně budou v tabulce seřazeny děti s vadou řeči + jiný druh 

postižení (PAS, tělesné postižení, sluchové postižení, poruchy chování) a za nimi budou zařazeny 

děti s jiným znevýhodněním než vada řeči/zrak – pouze PAS, tělesné postižení, poruchy učení, 

sluchové postižení. Přičemž děti s pouze jiným znevýhodněním mohou být do třídy doplněny pouze 

v celkové hodnotě 25% z počtu třídy. 

V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy vycházeno 

z bodového hodnocení v neformální části dovednosti dětí, kde se zapisované děti seřadí i z tohoto 

hlediska. Pokud i v této části bude rovnost bodů a nebude možnost rozhodnout o přijetí, proběhne  

u této skupinky stejně obodovaných dětí losování, které určí, kdo bude do třídy zařazen. Losování 

budu probíhat transparentně za účasti zástupce školské rady a zástupce vedení školy.  

Zpracováno 13. 3. 2023 

 

Mgr. René Macháč 

ředitel školy 


