
Informovaný souhlas se zařazením žáka do školy zřízené podle  

§ 16 odst. 9 školského zákona 

 

 

- Organizace a průběh vzdělávání jsou přizpůsobeny vzdělávacím možnostem a předpokladům žáků, 

u nichž z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb není předpoklad úspěšného vzdělávání 

v podmínkách běžné základní školy ani při poskytnutí podpůrných opatření nebo tato podpůrná 

opatření již selhala. Přijetí ke vzdělávání je možné pouze na základě doporučení školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce. Ve třídách je zpravidla 6 až 14 žáků, 

výjimečně může být třída zřízena již od 4 žáků na základě odborného doporučení. Žáci 1. stupně 

mohou mít v jednom sledu maximálně 5 vyučovacích hodin. 

- Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vypracovaného podle RVP ZV, 

který je uzpůsoben různým vzdělávacím potřebám žáků, a to formou začlenění i minimální 

požadované úrovně očekávaných výstupů. Vzdělávání s využitím minimálních výstupů je však 

možné pouze tehdy, doporučí-li to ŠPZ. Současně jsou žáci zpravidla vzděláváni, na základě 

doporučení ŠPZ a žádosti rodičů, podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), v němž jsou 

upraveny vzdělávací obsahy vybraných vzdělávacích oborů podle individuálních možností a 

schopností žáků. Úprava  IVP podle potřeb podpůrných opatření spočívá zejména v absenci výuky 

druhého cizího jazyka a ve snížení nároků požadovaných výstupu.  

- Naopak v rámci ŠVP jsou některé vyučovací předměty z hlediska časové dotace i obsahu posíleny, 

např. tělesná výchova, pracovní vyučování. Součástí ŠVP jsou také předměty speciálně 

pedagogické péče – Zdravotní tělesná výchova a Individuální logopedická péče. 

- Škola dlouhodobě disponuje vysokým počtem asistentů pedagoga, učitelé poskytují žákům 

speciálně pedagogickou podporu. Zajištěna je podpora žáků ze strany SPC zřízeného při škole. 

Škola je částečně bezbariérová – vybavena schodolezem. 

- Absolvováním ŠVP získávají všichni žáci stupeň vzdělání „základní vzdělání“. Pokud žákům ŠPZ 

doporučilo vzdělávání podle minimální úrovně očekávaných výstupů s úpravou obsahu 

vzdělávacích oborů, pak tito absolventi nejsou vybaveni klíčovými kompetencemi na úrovni 

umožňující bezprostředně pokračovat ve středním vzdělávání v kterémkoliv učebním oboru či na 

střední škole poskytující vzdělání s maturitní zkouškou. Zpravidla pokračují ve středním 

vzdělávání ve dvouletých či tříletých učebních oborech realizovaných ve speciálních středních 

školách, kterými jsou odborná učiliště. Nabídka těchto učebních oborů je omezená. Vzdělání 

s maturitní zkouškou získávají tito žáci jen zcela výjimečně, a to za předpokladu dodatečného 

individuálního vzdělávání, tj. doučování. 

 

Pokud Vašemu dítěti bylo doporučeno zařazení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, 

máte právo: 

1) na přijetí a vzdělávání Vašeho dítěte v běžné škole, v tzv. spádové škole - výjimkou je naplnění 

kapacity školy, kterou musí ředitel školy prokázat 

2) požadovat navržení podpůrných či vyrovnávacích opatření, která žákovi pomohou zvládat 

nároky vzdělávacího programu běžné základní školy 

3) požadovat vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 



4) rozhodnout o způsobu vzdělávání Vašeho dítěte 

a) v běžné základní škole – v rámci tzv. společného vzdělávání 

   - ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ, je-li na škole zřízena 

b) ve škole samostatně zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona 

 

5) na řádné podání doplňujících informací 

 

Poučení provedl/a (datum, jméno, funkce ve škole, podpis): 

 

_________________, PaedDr. Věra Kozohorská – ředitelka školy,   _________________________ 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a podrobně a srozumitelně informován/a o možnostech a důsledcích 

vzdělávání svého dítěte ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a že jsem 

informacím porozuměl/a. Před podpisem informovaného souhlasu jsem měl/a možnost klást 

otázky a dostatečně zvážit podané odpovědi. Rozumím všem sdělením a souhlasím s nimi. Na 

základě poskytnutých informací 

 

souhlasím 

 

se zařazením svého dítěte _____________________________________ nar. ________________ do 

zvolené formy vzdělávání a se vzděláváním podle výše uvedeného vzdělávacího programu. 

 

V Praze dne:______________ Jméno zákonného zástupce_________________________________ 

        

Podpis: ______________________________ 

 


