
 

 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM 

 Č.j.: Mgr. Tomečková Brno         17. 5. 2021 

 
Poučení zákonného zástupce žadatele o předškolním vzdělávání v mateřské 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, ve znění pozdějších předpisů 
 
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 k předškolnímu vzdělávání uchazeče v mateřské 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: 
 
a) organizace vzdělávání, rozdíly ve srovnání se vzděláváním poskytovaným školou, která 

není zřízena pro děti dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících organizačních 
změnách: děti z naší MŠ mají 2 hodiny individuální logopedické intervence denně, 
 

b) struktura školního vzdělávacího programu: ŠVP vychází z RVP pro předškolní 
vzdělávání, logopedická intervence se prolíná celým vzdělávacím procesem, 

 
c) možnosti školy zabezpečit poskytování podpůrných opatření doporučených pro 

vzdělávání dítěte: všechny paní učitelky mají patřičné vzdělání, při své práci používají 
speciální metody a pomůcky, při škole pracuje SPC, 

 
d) dopady vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje 

vzdělávacího potenciálu dítěte: děti v naší MŠ mají možnost všestranně se rozvíjet ve 
všech oblastech, velká pozornost se věnuje jemné a hrubé motorice, sluchovému a 
zrakovému vnímání, koncentraci pozornosti a dalším činnostem, 

 
e) možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění: děti z naší MŠ mohou přestoupit 

v průběhu vzdělávání do běžné MŠ, do běžné ZŠ, do ZŠ zřízené pro žáky dle § 16 odst. 9 
školského zákona. 

 
 
Poučení provedl/a 
 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Žaneta Tomečková 
 
 
Datum a podpis:                    17. 5. 2021       ……………………… 
 



 
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, podpis 


