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

 Č.j.: Mgr. Ondřej Kopečný Brno 

 
 
Poučení zákonného zástupce žadatele o 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 

 
uchazeč 
………………….………………………………………….......................................................... 
(jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu uchazeče) 
 
zákonný zástupce 
…………………….…………………………………………………………………………….. 
(jméno a příjmení zákonného zástupce uchazeče, místo trvalého pobytu)  
 
byl 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. 2022, 
 
informován a poučen v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších 
předpisů, o:  
 
a) organizaci vzdělávání, rozdílech ve srovnání se vzděláváním poskytovaným v mateřské 

škole, která není zřízena pro děti dle § 16 odst. 9 školského zákona, a souvisejících 
organizačních změnách:  
- snížený počet dětí ve třídách; 
- přítomnost asistenta pedagoga; 
- logopedická a speciálněpedagogická intervence prostupující všemi vzdělávacími 

oblastmi; 
- úzká spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči; 

b) struktuře školního vzdělávacího programu a skladbě předmětů včetně předmětů speciálně 
pedagogické péče:  
- Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání; 
- 2 hodiny individuální i skupinové logopedické a speciálněpedagogické intervence 

denně; 
 
 



c) možnostech školy při poskytování podpůrných opatření doporučených pro vzdělávání 
dítěte: 
- poskytování podpůrných opatření je zajištěno kvalifikovanými pedagogickými 

pracovníky se speciálněpedagogickým a logopedickým vzděláním; 
- poskytování podpůrných opatření probíhá ve spolupráci se školským poradenským 

zařízením - speciálně pedagogickým centrem pro vady řeči; 
- aplikace specializovaných metod a forem práce ve vzdělávacím procesu s využitím 

speciálněpedagogických a logopedických pomůcek a materiálů; 
d) dopadech vzdělávání ve škole podle § 16 odst. 9 školského zákona na možnosti rozvoje 

vzdělávacího potenciálu dítěte:  
- podpora komunikační schopnosti, vybavení poznatky pro zvládnutí nároků mateřské 

školy a dovednostmi pro každodenní život; 
- nastavení efektivní míry podpory umožňující maximální rozvoj dítěte; 

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění:  
- v souladu s charakterem speciálních vzdělávacích potřeb každého dítěte jsou v průběhu 

předškolního vzdělávání vyhodnocovány možnosti přestupu do mateřské školy 
hlavního vzdělávacího proudu; 

- ve spolupráci učitelky mateřské školy, pracovnic školského poradenského zařízení, 
zákonného zástupce, případně dalších odborníků, jsou v souladu s potenciálem 
každého dítěte vyhodnocovány další možnosti vzdělávání po ukončení vzdělávání 
v mateřské škole. 

 
 

Poučení provedl 
 
Jméno a příjmení: Mgr. Ondřej Kopečný 
 
Datum a podpis    …………………..     .………………………………. 
 
 
Prohlášení zákonného zástupce žadatele o informování a poučení 

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


