
Vážení rodiče, 

dle vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění, je povinností každé školy poskytovat poradenské služby. 

Tyto služby jsou poskytovány zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří 

spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky 

školy. 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám 

žáků školy zaměřené na: 

a) prevenci školní neúspěšnosti, 

b) primární prevenci sociálně patologických jevů, 

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a 

pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného 

kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, 

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, 

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, 

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do 

vzdělávací činnosti školy. 

Dle této vyhlášky je povinností školy rodiče a žáky seznámit s těmito službami a vyžádat si od rodičů a 

žáka souhlas s poskytováním těchto služeb. Proto vás o něj žádáme v následujícím formuláři. 

Případné dotazy vám zodpoví buď výchovná poradkyně, metodik prevence nebo ředitel školy. 

Podrobnosti (i personální obsazení) lze vyhledat na školních internetových stránkách (www.zsdr.cz). 

 

NÁVRATKA 
ZŠ a MŠ Dolní Rožínka 

592 51 Dolní Rožínka 1 

Tímto potvrzuji, že jsme byli já i mé dítě seznámeni s rozsahem poradenských služeb poskytovaných školou ve smyslu 

vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v  platném 

znění a byli jsme předem srozumitelně a jednoznačně informováni: 

a) o všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a 

postupech poskytované poradenské služby, 

b) o prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování 

poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta, 

c) o právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat kdykoli poskytnutí 

poradenské služby znovu. 

Na základě předaných informací 

ŽÁDÁM  

o poskytování poradenských služeb školou mému dítěti   ................................................................. , narozenému   ............................................. , 

a jeho zákonným zástupcům   ....................................................................... , (vyplňte hůlkovým písmem, např. jméno a příjmení matky) 

  ....................................................................... , (vyplňte hůlkovým písmem, např. jméno a příjmení otce) 

 v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních , v platném 

znění. Uděluji tímto škole souhlas s jejich poskytováním, a to po dobu školní docházky mého dítěte na naši školu, včetně všech náležitostí s tím 

spojených, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivaci a zpracováním osobních údajů. 

  ......................   ...................................................................  .......................................................  
 datum  jméno zákonného zástupce žáka  podpis zákonného zástupce žáka 

 


