
 

ZÁPIS DO ZŠ speciální 2023 

 

Dne 4. dubna 2023 od 8.00 do 15.00 proběhne zápis do Základní školy speciální, jehož 

součástí bude i den otevřených dveří 

Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě: 

- řádně vyplněné a včas podané žádosti a to v období 1. dubna 2023 – 30. dubna 2023;  

- doporučení školského poradenského zařízení 

- diagnostikovaného zdravotního znevýhodnění z důvodu mentálního postižení v míře 

středně těžkého či těžkého mentálního postižení nebo z důvodu souběhu dalšího 

postižení nebo poruch autistického spektra, kdy součástí druhého postižení musí být 

vždy středně těžké nebo těžké mentální postižení 

- u odloučených pracovišť DRC Kyjevská, DD LILA Otnice a Zámeček Střelice, p.o. musí být 

dítě nejprve zařazeno do zdravotnického zařízení nebo dětského domova nebo domova 

pro osoby se zdravotním postižením a teprve poté může podat přihlášku k zařazení do 

školy situované v prostorách těchto zařízení 

 

Kritéria pro stanovení pořadí uchazečů:  

Kritérium Body 

Souběžné postižení více vadami se stupněm podpůrného opatření 5 8 

Těžké mentální postižení se stupněm podpůrného opatření 5 7 

Středně těžké mentální postižení se stupněm podpůrného opatření 5 6 

Poruchy autistického spektra se stupněm podpůrného opatření 5 5 

Souběžné postižení více vadami se stupněm podpůrného opatření 4 4 

Těžké mentální postižení se stupněm podpůrného opatření 4 3 

Středně těžké mentální postižení se stupněm podpůrného opatření 4 2 

Poruchy autistického spektra se stupněm podpůrného opatření 4 1 

 

V případě vyššího počtu zájemců, než je stanovený počet přijímaných uchazečů, bude při 

rovnosti bodů o přijetí rozhodnuto losem. 

 

 



Počet přijímaných žáků na školní rok 2023/2024 je: 

- pracoviště Ibsenova: 5 

- pracoviště Otnice: 3 

- pracoviště Kyjevská: 2 

- pracoviště Střelice: 2 

 

Podání žádosti: 

Žádost (včetně „Informace o možnosti nahlížet do spisu“) a potřebné dokumenty (tj. 
„Informovaný souhlas“ a „Doporučení školského poradenského zařízení“) k přijetí mohou 
zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 
 

 osobně 

 do datové schránky školy (ID b62wq2g) 

 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (hanak@ibsenka.cz) nelze 
poslat prostý email 

 poštou na adresu školy (adresa: Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola 

Ibsenka Brno, příspěvková organizace Ibsenova 114/1, 638 00 Brno) 

V případě osobního podání prosíme o domluvení termínu předem a to na tel. 548522898 

nebo pomocí mailu: hanak@ibsenka.cz;  

Potřebné formuláře naleznete na našem webu www. ibsenka.cz, nebo vám je rádi 

poskytneme na naší škole. 

 

 PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. 

                  ředitel 
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