
Informace pro zákonné zástupce dítěte podané školou v době zápisu 

Škola poskytla zákonným zástupcům dítěte informace:  

• o vyučovacím jazyku, kterým je jazyk český nebo jazyk národnostní menšiny, případně 
informaci o výuce předmětů v cizím jazyce, pokud má škola udělen souhlas vyučovat 
některý předmět v cizím jazyce formou rozhodnutí MŠMT,  

• o možnosti udělení odkladu školní docházky (v obecné rovině, bez vazby 
na orientačně zjištěnou úroveň školní připravenosti, zejm. o formě podání žádosti 
o odklad školní docházky, o průběhu tohoto řízení a o nutnosti doložit 
do stanoveného termínu souhlasná stanoviska školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psychologa),  

• o možnosti vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do mateřské školy, 
případně do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto 
vzdělávání vyrovná vývoj dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky),  

• o možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci a komunikaci se zákonnými 
zástupci pro přípravu dítěte na vstup do školy u dětí pocházejících z jazykově 
odlišného prostředí, včetně dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

V případě budoucího vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami škola rodiče 
informuje o systému společného vzdělávání: 

• o pravidlech vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• o systému podpůrných opatření a jejich financování (jasná pravidla pro přiznávání 
podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, 
poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů), 

• o spolupráci školy s rodinou žáka a se školským poradenským zařízením, případně 
školním poradenským pracovištěm, 

• o možnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  

• o možnostech přeřazení žáka do vyššího ročníku. 
Zákonný zástupce souhlasí se zpracováním a evidencí osobních a citlivých údajů dítěte ve 

smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy 

podle školského zákona. 

Škola při zápisu prokazatelným způsobem informovala zákonného zástupce dítěte, jak může 

do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Poskytla mu 

materiál „Jak můžete pomoci svým dětem“.  Pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti 

dítěte danými kompetencemi z RVP PV škola zákonným zástupcům doporučuje do zahájení 

školní docházky vést dítě v oblastech, ve kterých byla zjištěna nižší úroveň školní 

připravenosti, pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče. Škola předala a seznámila 

zákonné zástupce dítěte s tímto materiálem a upozornila je, na které oblasti se mají 

především zaměřit.  

Potvrzuji, že jsem výše uvedeným informacím porozuměla a souhlasím s nimi. 

V Kladně dne:    Podpis zákonného zástupce: 


