
                           

                             Základní škola a Mateřská škola, Bílovice, okres Uherské Hradiště 

                                                                       687 12 Bílovice 440 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

s poskytnutím pedagogické poradenské služby  
(dle vyhlášky č. 72/2005  Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění) 

Jméno klienta……………………………………………………………………datum narození………………………………………… 

POUČENÍ: 

Já - zákonný zástupce či zletilý klient/zletilá klientka prohlašuji, že jsem byl/a před zahájením vlastního 

vyšetření jednoznačně a srozumitelně informován/a o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech 

nabízených poradenských služeb, o prospěchu, který je možné očekávat, a o možných předvídatelných 

důsledcích, které mohou vyplynout z poskytnutí nebo naopak neposkytnutí poradenské služby, o právech 

a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat poskytnutí 

poradenské služby znovu. Byl mi poskytnut prostor pro diskusi a byly mi srozumitelně zodpovězeny mé 

dotazy. 

Na základě poskytnutých informací  souhlasím - nesouhlasím s poskytnutím poradenské služby. 

 

V………………………….. dne……………….……… ……………..…………………………………………………………………………………… 

                                                                             podpis zákonného zástupce či zletilého klienta/zletilé klientky 

POTVRZENÍ PROJEDNÁNÍ A POROZUMĚNÍ DOPORUČENÍ: 

Projednání doporučení se zákonným zástupcem/zletilým klientem provedl pedagogický pracovník: 

…………………………………………………………………………………………………........................................................... 

Jméno a příjmení     podpis 

Informace o výsledcích vyšetření a povaze a obsahu doporučení: 

………………………………………………………………………………………………….......................................... 

………………………………………………………………………………………………….......................................... 

Kontrola:..………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím s písemným zpracováním získaných dat a s průběžnými kontrolami ve škole. 

Prohlašuji, že doporučení bylo se mnou projednáno, porozuměl/a jsem jeho povaze a obsahu. 

Na základě poskytnutých informací  uplatňuji - neuplatňuji výhrady (jaké) 

 

 

V………………………………dne………………………………………………………………………………………………………………………… 

            podpis zákonného zástupce či zletilého klienta/zletilé klientky 

 



  

POUČENÍ O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY  

1. Poskytovaná poradenská služba:  

a) prevence školní neúspěšnosti 

b) primární prevence sociálně patologických jevů 

c) odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,  

   včetně žáků  z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním 

d) průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 

2. Očekávaný prospěch a důsledky vyplývající z poskytnutí poradenské služby: 

Prospěch z poskytnutých poradenských služeb lze očekávat ze stanovení optimálního způsobu jeho/jejího 

dalšího vzdělávání, výchovy a/nebo nejvhodnější péče o žáka. Kvalifikovaným působením odborného 

zaměstnance na klienta/klientku lze napomáhat zmírnění a/nebo odstranění projevů potíží, nebo je 

možné cíleně rozšířit náhled klienta/klientky na řešenou problematiku.  

Poskytnutí poradenských služeb může v některých případech vyvolat i negativní pocity a zdánlivou 

nevýhodu, například v případě, že výsledky zjištěné odborným pracovníkem budou v rozporu 

s očekáváními.  

S výstupy vyšetření nakládá zákonný zástupce a/nebo zletilý žák i pracovníci školy jako s důvěrným 

osobním materiálem..  

 

3. Poučení o možných následcích, pokud poradenská služba nebude poskytnuta: 

Nedojde-li ke včasnému rozpoznání a řešení příčin potíží klienta, omezují se jeho možnosti nejvhodnějšího 

vývoje v psychické a sociální oblasti. Může také dojít k promeškání doby adekvátní, vhodné či nutné 

k řešení obtíží. 

4. Práva a povinnosti spojené s poskytováním poradenských služeb: 

 právo žádat poskytnutí poradenské služby znovu 
 právo na výběr poradenského zařízení 

 

Dle zákona č. 561/2004 Sb., § 22, odst. 3, v platném znění, je povinností žáků, studentů a zákonných 

zástupců dětí a nezletilých žáků informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, 

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

Dle zákona č. 561/2004Sb., § 21, odst. 1, v platném znění, mají žáci a studenti právo na vzdělávání a 

školské služby (tedy i poradenské služby). 

 

 

 


