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Zápis  

do základní školy speciální pro školní rok 2020/2021 

 
„Škola plná zážitků“ 

 

 
                                                                                     Mateřská škola a základní škola speciální  

                                                                            Diakonie ČCE Ostrava 

 

Děti se zapisují do přípravného stupně základní školy speciální (5-8 let)  

a do 1. ročníku základní školy speciální v termínu od 1.4 do 14.4.2020  

na pracoviště škol: 

Hornická 9, Hlučín 

B. Martinů 810, Ostrava – Poruba 

U Cementárny 23, Ostrava – Vítkovice 

 

Podrobnější informace viz organizace zápisu pro rok 2020/2021 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte naše vedení školy: 

PaedDr. Irena Johanka Savková, ředitelka školy 

i.savkova@specialniskola.eu 

604 755 292, 604 444 398 

 

O naší škole se dozvíte více na internetových stránkách  

www.specialniskola.eu 
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Organizační informace k zápisu do základní školy speciální pro školní rok 

2020/2021 

 

➢ Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání a do přípravného stupně se koná na 

všechny tři pracoviště školy v termínu do 1.4. do 14.4.2020 

➢ Zápis proběhne osobně na daném pracovišti bez přítomnosti dítěte 

➢ V případě, že se rodič nemůže osobně zúčastnit zápisu na daném pracovišti je možné 

konzultaci realizovat telefonicky nebo přes Skype, messenger 

➢ Rodič má možnost podat přihlášku osobně po konzultaci na daném pracovišti, e-mailem, 

datovou schránkou, poštou 

➢ Na přihlášce musí být čitelně vypsané údaje dítěte a kontaktní údaje zákonného zástupce, 

místo – pracoviště školy, kde dítě začne plnit povinnou školní docházku 

➢ Vzděláváme děti pouze s kombinovaným postižením, autismem 

➢ Děti přijímáme dle doporučení SPC do naplnění kapacity 

 

V případně potřeby informace upřesním e-mailem nebo telefonicky 

 

V Ostravě dne 18.3.2020 

 

PaedDr. Irena Johanka Savková, ředitelka školy 

i.savkova@specialniskola.eu, 604 755 292, 604 444 398 
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