
                                         Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna  
                                  Velké Heraltice, příspěvková organizace 
        
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!  
Do you really need to print this e-mail? Consider the environment. 
 
 

        

      Informovaný souhlas 

/s přijetím, převedením, přestupem žáka do vzdělávacího programu pro žáky 

se zdravotním postižením/ 

Zákonný zástupce žáka byl poučen o: 

a) právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců ve vztahu k plnění povinné školní docházky, 

b) organizačních formách vzdělávání, jejich rozdílech a souvisejících organizačních změnách, 

c) struktuře vzdělávacího programu – ŠVP pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým 

mentálním postižením, rozdílech ve vzdělávacích programech a rozdílech ve výstupních klíčových 

kompetencích, 

 d)  rozdílech ve vzdělávacích programech a rozdílech ve výstupních klíčových kompetencích, 

e)   organizačních změnách, které v souvislosti s převodem do vzdělávacího program mohou nastat, 

f) podpůrných nebo vyrovnávacích opatřeních, které mohou žákovi pomoci zvládat stávající vzdělávací 

program 

            g)   možnosti diagnostického pobytu, doprovodu k lékaři, příp. vyšetření pro potřeby pobytu a vzdělávání 

h)   možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

i)   o možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 

 

 

 

Poučení provedla Ing. Gabriela Sglundová, statutární zástupce ředitele, dne:……………………………….. 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a občanského zákona, současně 

vyjadřují souhlas: 

1. s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů při práci s Vašim dítětem pro 

potřeby: 

 a) dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení 

 b) propagační účely a prezentaci práce školského zařízení 

 c) sledování osobnostního vývoje žáků 

2. se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů Vašeho dítěte v rámci školních a mimoškolních soutěží a 

přehlídek, a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěží, fotografie a popř. 

videozáznamu v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách 

umístěných ve školském zařízení, na veřejných výstavách pořádaných školským zařízením a v publikacích 

zabývajících se činností školského zařízení – po celou dobu studia. 

 

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

vzdělávání svého dítěte podle ŠVP po střední vzdělávání ve zvoleném oboru vzdělání. 

a o možnostech a důsledcích jeho vzdělávání ve zvolené organizační formě vzdělávání 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 .....................................................nar…………….. do zvolené formy vzdělávání a se vzděláváním 

podle výše uvedeného vzdělávacího programu. 

Datum:………………………., jméno zákonného zástupce žáka/žákyně………….………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce žáka/žákyně……………………………………. ..............................................     


