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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM ŽÁKA DO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
Povinnou školní docházku může žák, kterému bylo doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní
školy speciální plnit: 1. v běžné základní škole, formou individuální integrace 2. ve třídě základní školy speciální
zřízené při základní škole 3. v základní škole speciální. I v případě doporučení zařazení do výše uvedeného
vzdělávacího
programu má zákonný zástupce právo na přijetí a vzdělávání svého dítěte v běžné, tzv. spádové škole

a také odmítnout zařazení do vzdělávacího programu základní školy speciální.
V souladu s § 22 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných zákonný zástupce prohlašuje, že byl/a podrobně a srozumitelně informován/a o:
a) rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání
Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010 - výuka žáků se středně těžkým mentálním postižením,
žáků se souběžným postižením více vadami, autismem a Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010 výuka žáků s těžkým mentálním postižením, poruchami autistického spektra a pro žáky se souběžným postižením více vadami,
oba programy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální (RVP ZŠS) a jsou přizpůsobené
vzdělávacím předpokladům žáků, u kterých není z důvodu snížených rozumových schopností předpoklad úspěšného zvládnutí
RVP ZV. Dle ustanovení § 21 vyhlášky 27/2016 Sb., doporučení pro vzdělávání dle RVP ZŠS je platné nejvýše po dobu 2 let,
přičemž v odůvodněných případech lze stanovit platnost až 4 roky. S přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám
a věku žáků se ve třídách vzdělává 4 – 6 žáků vzdělávacího programu základní školy speciální, to je ideální stav, maximálně
však do 10 žáků. Výše uvedené školní vzdělávací programy neobsahují výuku cizího jazyka. Pedagogové školy musí splňovat
kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. Ve škole pracuje také vysoký počet
asistentů pedagoga, kteří poskytují žákům speciálně pedagogickou podporu. Prostory školy jsou uzpůsobeny konkrétním
potřebám našich žáků, k dispozici je řada kompenzačních dalších pomůcek. Žáci mohou být na základě doporučení ŠPZ
vzděláváni i podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), v něm je možné upravit vzdělávací obsah, tj. co se žák bude učit
a očekávané výstupy stanovené školním vzdělávacím programem, co se musí žák naučit. Využití IVP tak zajistí, soulad mezi
možnostmi žáka a požadavky, které na ně klade ŠVP. Absolvováním Školního vzdělávacích programů základní školy speciální
získají žáci stupeň vzdělání “základy vzdělání“. Vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků a člení se na první
stupeň a druhý stupeň. První stupeň je tvořen 1. až 6. ročníkem, druhý stupeň 7. až 10. ročníkem.

b) dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka
Absolventi výše uvedených školních vzdělávacích programů pokračují ve vzdělávání zpravidla ve speciálních středních školách
v jednoletém nebo dvouletém oboru Praktická škola. Poté někteří přecházejí na dvouleté učební obory a do chráněných dílen.

Zákonný zástupce potvrzuje, že obdržel/a výše uvedené informace a před podpisem informovaného souhlasu
měl/a možnost klást otázky a dostatečně zvážit podané odpovědi, kterým rozumí a souhlasí s nimi. Prohlašuje
dále, že byl/a podrobně a srozumitelně informován/a o možnostech a důsledcích vzdělávání svého dítěte
podle vzdělávacího programu vypracovaného podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální.
Na základě poskytnutých informací souhlasí se zařazením do:
 Školní vzdělávací program základní školy speciální I, č. j.: 227/2010 - výuka žáků se středně těžkým mentálním
postižením, žáků se souběžným postižením více vadami, autismem
 Školní vzdělávací program základní školy speciální II, č. j.: 228/2010 - výuka žáků s těžkým mentálním
postižením, poruchami autistického spektra a pro žáky se souběžným postižením více vadami
Jméno a příjmení žáka, datum narození:………………………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………………………..
V Praze dne: …………………………

Souhlasím - podpis zákonného zástupce: …………………………………..………….….

Poučení provedl dne: …………………………………

Mgr. Milan Záruba - ředitel školy: …………………………..………………
Číslo jednací:

/2022
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