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Poučení zákonného zástupce žáka pro informovaný souhlas  

Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) pro informovaný souhlas se zařazením žáka 

do některé z organizačních forem vzdělávání:   

a) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o právech a povinnostech žáků a 

zákonných zástupců žáků ve vztahu k plnění povinné školní docházky:  

- Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst. 1 školského zákona).  

- Žáci (zákonní zástupci žáků) mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého 

vzdělávání (§ 21 školského zákona).  

- Žáci (zákonní zástupci žáků) mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo 

školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání (§ 21 školského 

zákona).  

- Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§ 22 školského zákona).  

- Žáci jsou povinni dodržovat školní a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (§ 22 školského zákona).  

- Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem (§ 22 školského zákona).  

- Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání (§ 22 školského zákona).  

- Zákonní zástupci žáků jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v 

souladu s podmínkami stanovenými školním řádem(§ 22 školského zákona).  

- Zákonní zástupci žáků jsou povinni oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (§ 22 školského zákona).  

- Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy (§ 

22 školského zákona).  

- Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka (§ 22 školského 

zákona).  

b) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o organizačních formách vzdělávání, 

jejich rozdílech a souvisejících organizačních změnách:  
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- Individuální integrace v běžné škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Individuální integrace ve speciální škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Skupinová integrace v běžné škole (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Skupinová integrace ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního 

postižení (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Vzdělávání žáka bez zdravotního postižení po dobu nezbytně nutnou pro vyrovnání jeho 

znevýhodnění (§ 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním 

postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální (§ 49 odst. 2 školského 

zákona).  

c) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o struktuře vzdělávacích programů   

- Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (2007)  

d) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o organizačních změnách, které v 

souvislosti s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat:  

- učebnice a další školní potřeby,  

- požadavky na domácí přípravu,  

e) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o podpůrných nebo vyrovnávacích 

opatřeních, která mohou žákovi pomoci zvládat stávající vzdělávací program,  

Podpůrná opatření jsou určena žákům se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v režimu 

speciálního vzdělávání, ať formou individuální integrace či ve třídě nebo škole samostatně 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Vyrovnávací opatření jsou určena žákům, jejichž 

speciální vzdělávací potřeby plynou ze zdravotního znevýhodnění nebo sociálního 

znevýhodnění.  Pouze u žáků se zdravotním postižením je možné hovořit o integraci, protože 

jen pro tyto žáky existuje možnost jejich vzdělávání ve třídě/škole samostatně zřízené pro 

žáky se zdravotním postižením. Ostatní kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

se standardně vzdělávají ve školách a třídách „hlavního vzdělávacího proudu“.    

f) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o možnosti vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu,  

- Povoluje ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení (§18 

školského zákona).  
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- Je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Ve 

středním vzdělávání i z jiných závažných důvodů (§18 školského zákona).  

- Žádost o individuální vzdělávací plán podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý 

žák (§18 školského zákona).  

Individuální vzdělávací plán vychází ze:  

a) školního vzdělávacího programu,   

b) závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským 

poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a 

dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka,   

c) vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka (§ 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, 

nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého 

školního roku podle potřeby (§ 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální 

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a 

zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem (§ 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka nebo 

zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem (§ 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a 

opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i 

zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených 

opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy (§ 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.).  

- Obdobně se postupuje i u žáků mimořádně nadaných (§ 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb.)  

i) Poučení zákonného zástupce žáka (zletilého žáka) o možnostech dalšího vzdělávání a 

profesního uplatnění.  
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