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Informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených 

podpůrných opatření 

 
Zákonný zástupce žáka/žákyně: ……………………, žáka/žákyně …………. obdržel 
srozumitelné poučení především o: 
 

a) právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců žáků ve vztahu k plnění povinné 
školní docházky, 

b) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných 
opatření mohou nastat, 

c) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrných opatření, zejména 
o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření, 

d) o podpůrných nebo vyrovnávacích opatřeních, která mohou žákovi pomoci zvládat 
stávající vzdělávací program, 

e) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 
 
Poučení provedla výchovná poradkyně: ………………………………………………………. 
 
Prohlašuji, že: 

a) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 
b) byl/a jsem informována o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrných 

opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrných 
opatření, 

c) byl/a jsem informována o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním 
podpůrných opatření nastat, a 

d) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl/a. 
 

 
Jméno zákonného zástupce žáka: ……………….……………….. 
 
V Buštěhradě …………………… 
 

  
 
                                                                                                ….…………………………… 
                                                                                                  Podpis zákonného zástupce 
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Informovaný souhlas zákonného zástupce nebo žáka s poskytováním navržených 

podpůrných opatření 

 
Zákonný zástupce žáka/žákyně: Kateřiny Štulocové, žákyně 4.A obdržel srozumitelné 
poučení především o: 
 

f) právech a povinnostech žáků a zákonných zástupců žáků ve vztahu k plnění povinné 
školní docházky, 

g) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných 
opatření mohou nastat, 

h) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrných opatření, zejména 
o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření, 

i) o podpůrných nebo vyrovnávacích opatřeních, která mohou žákovi pomoci zvládat 
stávající vzdělávací program, 

j) možnostech dalšího vzdělávání a profesního uplatnění. 
 
Poučení provedla výchovná poradkyně: ………………………………………………………. 
 
Prohlašuji, že: 

e) výslovně souhlasím s poskytováním v doporučení uvedených podpůrných opatření, 
f) byl/a jsem informována o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrných 

opatření, zejména o změnách ve vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrných 
opatření, 

g) byl/a jsem informována o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním 
podpůrných opatření nastat, a 

h) podpisem stvrzuji, že jsem informacím uvedeným v písmenech b) a c) porozuměl/a. 
 

 
Jméno zákonného zástupce žáka: ……………….……………….. 
 
V Buštěhradě …………………… 
 

  
 
                                                                                                ….…………………………… 
                                                                                                  Podpis zákonného zástupce 
 
 
 
 


