
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola 
Hradec Králové, Hradecká 1231 

 

 

 

dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální, 
 

(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)  
 

který se koná 
 

v úterý 9. dubna 2019 od 12.00 do 18.00 
(individuální možnost zápisu v období od 3.4. do 30.4.2019) 

 

K zápisu je třeba občanský průkaz rodičů, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení či jiné důležité zdravotní doporučení.  
Pro případný odklad školní docházky je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře.  
              

Jsme krajskou školou, určenou pro děti se všemi stupni mentálního postižení, 
autismem, Aspergerovým syndromem,  a s kombinovanými vadami nejenom 

z Hradce Králové        

Výuka a většina aktivit školy jsou bezplatné. 

 
Pravidla pro přijímání žáků do 1. třídy 

 
1. Písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání 

a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona 

2. Celkový počet přijímaných žáků a tříd pro školní rok 2019/2020 bude naplněn do 
kapacity školy 

3. Při překročení kapacity školy rozhoduje závažnost doporučených podpůrných opatření 
 

 Jsme školou nadstandardně vybavenou, s bezbariérovým přístupem  



 Na škole vyučuje vysoce kvalifikovaný sbor učitelů – speciálních pedagogů kompetentních 
k nalezení nejefektivnější vzdělávací cesty pro každé dítě  

 Výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a potřebám žáků 

 Malý počet žáků ve třídách umožňuje zcela individuální přístup ke každému dítěti  

 Nabízíme i klinickou logopedii a rehabilitaci                                                          

 Při výuce v případě potřeby využíváme pomoci pedagogického asistenta, případně osobního 
asistenta, jehož služby škola zprostředkuje  

 K dispozici je možnost stravování ve školní jídelně a bezplatná školní družina   

 Zdarma nabízíme různé terapie – dramaterapie v divadle Slunovrat, canisterapie, snoezelen 
Nabízíme také zdarma velký výběr z kroužků a volnočasových aktivit, sportovní klub Integra 

 
Rodiče se mohou informovat i telefonicky na čísle 495 514 814  

Další podrobné informace o škole a zápisu:  www.specialnihk.cz    

http://www.specialnihk.cz/

