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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZAŘAZENÍM ŽÁKA DO ŠKOLY ZŘÍZENÉ PODLE § 16 odst. 9 ZÁKONA 561/2004 Sb. 
Povinnou školní docházku může žák se speciálními vzdělávacími potřebami plnit: 1. ve spádové, „běžné“ základní 
škole, 2. ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., 3. ve škole samostatně zřízené pro žáky uvedené 
v § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. I v případě doporučení zařazení do školy zřízené podle § 16 
odst. 9 školského zákona, má zákonný zástupce právo na přijetí a vzdělávání dítěte ve spádové škole, „běžné“ ZŠ. 
V souladu s § 21 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) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se stávajícím vzděláváním a souvisejících organizačních změnách 
Vzdělávání je přizpůsobeno vzdělávacím možnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzděláváme pouze žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními 3., 4., a 5. Ve třídách je zpravidla 6 až 14 žáků (třídy žáků s PAS do 6 žáků). 
Dle ustanovení § 20 vyhlášky 27/2016 Sb., lze zařadit žáka do školy, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., na základě 
žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), je-li to v souladu se zájmem 
žáka. Doporučení obsahuje odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, zřízené podle § 16 
odst. 9 zákona. Platnost doporučení pro plnění povinné školní docházky v naší ZŠ: v případě doporučení zařazení žáka do školy 
pro žáky s lehkým mentálním postižením je první doporučení platné nejvýše po dobu 1 roku po vřazení a dále pak nejvýše 
po dobu 2 let.  

b) struktuře školního vzdělávacího programu, skladbě předmětů včetně předmětů speciálně pedagogické péče  
Školní vzdělávací program základní školy (ŠVP) vychází z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV) 
a je uzpůsobený vzdělávacím potřebám žáků školy. Časové dotace některých vyučovacích předmětů jsou posíleny. Podpůrná 
opatření spočívají i ve snížení nároků požadovaných výstupů vzdělávání, žáci plní tzv. minimální požadované úrovně a dále 
pak např. v absenci výuky druhého cizího jazyka.  

c) možnostech školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání žáka 
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. 

d) dopadech vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 
561/2004 Sb. na možnosti rozvoje vzdělávacího potenciálu žáka  

Absolvováním ŠVP základní školy získávají žáci stupeň vzdělání „základní vzdělání“, stejně jako žáci plnící povinnou školní 
docházku ve spádových ZŠ.  Nejsou ale vybaveni takovými klíčovými vzdělávacími kompetencemi, které by jim umožnily 
pokračovat ve středním vzdělávání na kterémkoliv učebním oboru, či na střední škole, kde je studium ukončené maturitní 
zkouškou (v naší ZŠ v souladu se svými možnostmi plnili jen minimální úrovně očekávaných výstupů).  

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění  
Absolventi naší školy zpravidla pokračují ve vzdělávání ve dvou a tříletých učebních oborech realizovaných ve speciálních 
středních školách a odborných učilištích. Maturitní vzdělání proto získávají výjimečně, pouze za předpokladu dodatečného 
individuálního doučování. 

Před podpisem informovaného souhlasu jsem měl/a možnost klást otázky a dostatečně zvážit podané odpovědi. 
Rozumím všem sdělením a souhlasím s nimi. Prohlašuji, že jsem byl/a podrobně a srozumitelně informován/a 
o možnostech a důsledcích vzdělávání svého dítěte ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb. 
a souhlasím se zařazením do: Školního vzdělávací program základní školy č. j.: 280/2013. 
 

Jméno a příjmení žáka, datum narození:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………….. 
                           

V Praze dne: …………………………     Podpis zákonného zástupce: …………………………………..………….…. 
 
 
Poučení provedl dne: ………………………………… Mgr. Milan Záruba - ředitel školy: …………………………..………………                               

mailto:skola@ruzinovska.cz
http://www.ruzinovska.cz/


    

2 
 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ,  RUŽINOVSKÁ 2017/20, 142 00  PRAHA 4 - KRČ  

  ÚSTŘEDNA: +420 241 726 096    FAX: +420 241 726 096 - linka 528    E-mail: skola@ruzinovska.cz     http://www.ruzinovska.cz 

              Číslo jednací: RUZ        /2023 Spisový znak: B 18, Skartační znak a lhůta: S 10   

mailto:skola@ruzinovska.cz
http://www.ruzinovska.cz/

