
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  SE VZDĚLÁVÁNÍM ŽÁKA VE ŠKOLE A TŘÍDĚ ZŘÍZENÉ  

PODLE §16., ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

Zákonný zástupce žáka 

souhlasí s tím, aby jeho dcera/syn  plnila/plnil  povinnou školní docházku v Základní škole a 
Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace zřízené podle §16, odst.9 
školského zákona  ve verzi platné od 1.září 2016.  

Zákonný zástupce žáka byl seznámen (podle ustanovení Vyhlášky 27/2016 o Vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, §21, odst.1, písm. a-e) 
v platném znění, zejména pak s následujícími skutečnostmi: 

• Organizace vzdělávání ve škole zřízené podle §16,oddst.9 školského zákona – třídy jsou 
naplněny v počtu 6 – 14 žáků. V případě, že školské poradenské zařízení doporučí 
vzdělávání v nižším počtu žáků, může být třída v počtu 4 – 6 žáků.  

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je v souladu s RVP platným od 
1.9.2016 (dále v platném znění). Součástí školních výstupů jsou i ty, jež jsou 
přizpůsobeny žákům, jim jsou školním poradenským zařízením přiznány různé stupně 
podpůrných opatření. Školní vzdělávací program umožňuje poskytovat individuální 
přístup k jednotlivým žákům, respektovat jejich možnosti a schopnosti. 

• Škola je schopna poskytovat podpůrná opatření podle toho, jak je doporučí školské 
poradenské zařízení primárně žákům s mentálním postižením různého stupně, 
případně i dívkám a chlapcům s kombinovanými vadami (tělesné postižení, autismus, 
zrakové postižení, sluchové postižení, vady řeči aj.). Škola je téměř celá bezbariérová.  

• Žáci vzdělávající se ve škole a třídách zřizovaných podle §16, odst.9 školského zákona 
mají, proti žákům v běžných školách a třídách, snížené nároky na obsah a obtížnost 
učiva, disponibilní hodiny jsou ve většině věnovány předmětům speciálně pedagogické 
péče. Pro žáky školy zřizované podle §16, odst.9 školského zákona to znamená, že 
požadované výstupy jsou, oproti běžným školám, obsahem i úrovní nižší, což 
objektivně omezuje možnost žákům školy zřizované podle §16, odst.9 školského 
zákona výběr škol na středním stupni.  

• Absolventi školy zřizované podle §16, odst.9 školského zákona mají možnost po 
skončení povinné školní docházky pokračovat ve vzdělávání ve střední škole. Vzhledem 
ke snížení nároků na obsah učiva ZŠ mají zúžený výběr středních škol.  

Níže podepsaný zákonný zástupce porozuměl informacím o rozdílech ve vzdělávání žáků na 
běžných školách a škole zřízené podle §16, odst.9 školského zákona, bylo mu umožněno klást 
dotazy, což stvrzuje svým podpisem. 

Jméno zák.zástupce:  Dat.naroz.:  

Podpis zákonného zástupce:  

Informovaný souhlas se zákonným zástupcem žáka projednal: 

V Opavě dne: …………………………… 

Jméno a příjmení žáka:   

Datum narození žáka:   

Jméno a příjmení žáka:   

Datum narození žáka:   


