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Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
Základní škola 

Přípravný stupeň základní školy speciální 

Školní družina 

Mateřská škola 

Školní jídelna - výdejna 

Speciálně pedagogické centrum 
 

 

Základní škola zřízená podle ustanovrní § 181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, poskytuje základní vzdělávání žákům s autismem. Její činnost se 

řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí zákona, a prováděcími 

předpisy k zákonu. 

 

Přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání dětem s těžkým 

mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Její činnost se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 120, a prováděcími předpisy 

k zákonu. 

 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem s autismem. Její činnost se řídí 

školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a částí druhou, a prováděcími předpisy 

k zákonu. 

 

Školní jídelna-výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), zejména pak ustanovením § 119, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

Speciálně pedagogické centrum zajišťuje pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, 

pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, 

poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické služby, preventivně 

výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a 

přípravě na budoucí povolání, spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a orgány 

péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 

Výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky a studenty s autismem a poruchami artistického 

spektra. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 116, a 

prováděcími předpisy k zákonu. 

 

Obory vzdělání: Základní škola – denní forma vzdělávání 

                           Základní škola speciální – denní forma vzdělávání 



                          

Při škole byla v září 2006 zřízena školská rada. Školská rada umožňuje zákonným zástupcům 

žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.  

Členy školské rady jsou: 

 

1. Mgr. Ivana Hvězdová – předsedkyně školské rady 

2. Mgr. David Drápela 

3. Mgr. Silvie Skýpalová 

4. Veronika Bartoková 

5. Lenka Klučková 

6. Jitka Ostrószka 

7. Mgr. Tomáš Řepa 

8. Mgr. Šárka Korkešová 

9. Mgr. Jindra Wojtková 

 

 

 

 

V Brně dne 12. 10. 2020  

 

 

 

             

 

 

                                                                                         ---------------------------  

                                                                                             Mgr. Tomáš Musil 

                                                                                                       ředitel školy 

 

 

 

 

 

Za školskou radu: 


