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Poučení zákonného zástupe žadatele o vzdělávání v základní škole
Čj.
Poučení zákonného zástupe žadatele o vzdělávání v základní škole, jejíž činnost
vykonává Základní škola …, o informacích dle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Zákonný zástupce:____________________________________________________________
(jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu účastníka řízení)
Paní/pán
__________________________________________________________________________
(jméno a příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce uchazeče)
byl(a) při podání žádosti o vzdělávání___________________________________________
(jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu účastníka řízení),
v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Velvary, od 1. 9. 2017
informována a poučena ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných o následujícím:
a) organizace vzdělávání, rozdíly ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících
organizačních změnách: na základě zpráv ze školních poradenských zařízení
b) struktura školního vzdělávacího programu a skladba předmětů včetně předmětů speciálně
pedagogické péče: ve škole pracuje školní speciální pedagog, školní psycholog a
logopedický asistent
c) možnosti školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro
vzdělávání žáka: škola je částečně bezbariérová
d) dopady vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje
vzdělávacího potenciálu žáka: vzdělávání těchto žáků nemá škola vytvořeny podmínky

Poučení provedl/a
Jméno a příjmení:

Datum a podpis

Prohlášení zákonného zástupce žadatele o informování a poučení
Já, _______________________________________________________________________
(jméno a příjmení, místo trvalého pobytu zákonného zástupce),
prohlašuji, že jsem byla podrobně a srozumitelně informována a poučena o následujících
skutečnostech:
a) organizace vzdělávání, rozdíly ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících
organizačních změnách: na základě zpráv ze školních poradenských zařízení
b) struktura školního vzdělávacího programu a skladba předmětů včetně předmětů speciálně
pedagogické péče: viz.ŠVP
c) možnosti školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro
vzdělávání žáka: doporučení viz. Školní poradenské zařízení
d) dopady vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje
vzdělávacího potenciálu žáka: pro vzdělávání žáků nemá škola vytvořeny podmínky

V průběhu předání informací jsem měla možnost klást otázky, které mi byly srozumitelně
zodpovězeny.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem uvedeným informacím porozuměla.
Datum, podpis

