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Poučení zákonného zástupce žadatele o vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 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 uchazeče) (dále jen „uchazeč“)
pan/paní……………………………………………………………………………………….......
(jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu)
byl(a) při podání žádosti o přijetí ke vzdělávání uchazeče v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234, od 1. 9. 2021
informován(a) a poučen(a) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů, o následujícím:
organizace vzdělávání, rozdíly ve srovnání se vzděláváním poskytovaným ve škole, která
není zřízena pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona, a související organizační změny:
žáci v naší škole mají 2 hodiny Logopedické intervence týdně a 1 hodinu nepovinného
předmětu Komunikační dovednosti, cizí jazyk se vyučuje od 3. ročníku – Anglický jazyk
a druhý cizí jazyk od 7. ročníku – Ruský jazyk,
b) struktura školního vzdělávacího programu a skladba předmětů včetně předmětů speciálně
pedagogické péče: ŠVP vychází z RVP pro základní vzdělávání, vyučujeme předměty jako
na běžné ZŠ doplněné o logopedii (LI, KD), žáci s SPU mají možnost chodit do nepovinného
předmětu Cvičení z ČJ – SPU,
c) možnosti školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání
žáka: všichni pedagogičtí pracovníci mají patřičné vzdělání, ve škole pracuje školní
psycholog, výchovný poradce, učitelům v odůvodněných případech pomáhají ve třídách
druzí učitelé, je možno vzdělávat žáky podle IVP, používáme při své práci speciální metody
výuky a pomůcky,
d) dopady vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje
vzdělávacího potenciálu žáka: žákům naší školy jsou nabízeny každý rok na výběr
nepovinné předměty, žáci s ukončenou logopedickou intervencí přestupují v průběhu
povinné školní docházky do běžných ZŠ,
e) možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění: žáci od nás, po ukončení povinné školní
docházky, odchází studovat na střední školy nebo na střední odborná učiliště.
a)

Poučení provedl
Jméno a příjmení: Mgr. Ondřej Kopečný
Datum a podpis

…………………..

.……………………………….

Prohlášení zákonného zástupce žadatele o informování a poučení
Já, …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
(jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu),
prohlašuji, že jsem byl(a) podrobně a srozumitelně informován(a) a poučen(a) o výše uvedených
skutečnostech.
V průběhu předání informací jsem měl(a) možnost klást otázky, které mi byly srozumitelně
zodpovězeny.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem uvedeným informacím porozuměl(a).

Datum a podpis

…………………..

.……………………………….

