INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODMÍNKAMI VZDĚLÁVÁNÍ
v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., v platném znění
1. Obsah poučení v oblasti vzdělávání:
-

práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí ve vztahu k plnění povinné předškolní
docházky/docházky do MŠ – Školní řád,

-

povinnost zákonných zástupců úzce spolupracovat se školou, osobně se zajímat
o výsledky vzdělávání dítěte a na vyzvání školy nebo školského zařízení se osobně
zúčastňovat projednávání otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, zejména
prostřednictvím třídních schůzek,

-

povinnost sdělovat škole všechny informace, které by mohly ovlivňovat vzdělávání,
výchovu a bezpečnost dítěte nebo ostatních dětí, resp. bezpečnost všech ostatních
účastníků výchovně vzdělávacího procesu,

-

podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické
metody a postupy),

-

komunikační prostředek – metoda totální komunikace,

-

organizace výchovně-vzdělávacího procesu (počet dětí ve třídě, třídy podle postižení dětí,
prostorové uspořádání třídy, úprava pracovního prostředí,…),

-

systém podpůrných nebo vyrovnávacích opatření, která mohou dítěti pomoci zvládat
vzdělávací program (kompenzační pomůcky, speciální pomůcky, náhradní komunikační
systémy, úprava obsahu vzdělávání, úprava očekávaných výstupů, další pedagog, asistent
pedagoga…),

-

spolupráce školy s rodinou žáka, se školským poradenským zařízením, školním
poradenským pracovištěm (jasná pravidla pro přiznávání PO, spolupráce rodičů,
poradenských zařízení a školy),

-

možnost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

-

možnost navazujícího vzdělávání a profesního uplatnění.

2. Obsah poučení v ostatních oblastech:
-

ve škole pracuje psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence,
sociální pracovník,

-

škola je školou fakultní,

-

pro účely související s běžným chodem školy škola zveřejňuje fotografie dětí
v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy,

-

pro účely vedení povinné dokumentace zpracovávané podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, pořádání
mimoškolních akcí školy, úrazové pojištění škola nakládá s osobními a citlivými daty
dítěte v souladu se zákonem o ochraně osobních dat,

-

škola archivuje povinnou dokumentaci dítěte po dobu stanovenou zákonem.

Poučení provedl ………………………………………………………………………
jméno, funkce, podpis
Prohlašuji, že jsem byl/a podrobně a srozumitelně informován/a o možnostech a důsledcích
vzdělávání mého dítěte podle vzdělávacího programu „Budeme si spolu hrát, ty budeš můj
kamarád“ a o možnostech a důsledcích jeho vzdělávání a informacím jsem porozuměl/a.
Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a ve výše zmíněných oblastech a souhlasím s nimi.
Před podpisem informovaného souhlasu jsem měl/a možnost klást otázky a dostatečně zvážit
podané odpovědi. Všem sdělením rozumím.
Na základě poskytnutých informací
souhlasím

se zařazením mého dítěte:………………………………………………………………………
jméno, příjmení
do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, a souhlasím se vzděláváním podle
vybraného výše uvedeného vzdělávacího programu a podmínek.

Olomouc ……………………
……………………………
Podpis zákonného zástupce

