Základní škola Domažlice, Komenského 17
Souhlas s činností školního speciálního pedagoga ve škole
Jméno a příjmení žáka/žákyně

Datum narození

Třída

Třídní učitel/ka

Kontakt na školního speciálního pedagoga poskytujícího službu na 1. stupni ZŠ (1. až 5. třída):
e-mail: spec.ped1@seznam.cz
konzultační hodiny - viz webové stránky školy
Kontakt na školního speciálního pedagoga poskytujícího službu na 2. stupni ZŠ (6. až 9. třída):
e-mail: spec.ped2@seznam.cz
konzultační hodiny - viz webové stránky školy
Standardní činnost školního speciálního pedagoga je specifikována podle vyhlášky č.72/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních. Na základní škole je samostatnou poradenskou činností,
která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich
rodičům a pedagogům.
Souhlasím, aby školní speciální pedagog:
 Vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
 Věnoval se žákům s SVP, s cílem zlepšit jejich studijní výsledky, zaměřit se na učební styl,
metastrategie při učení, nápravu SPU, osobnostní rozvoj a motivaci.
 Prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
 Pracoval s třídními kolektivy za účelem zlepšení sociálního klimatu třídy.
 Poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.
 Poskytl krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
 Spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných.
 Prováděl náslech při vyučování.
 Podílel se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem.
 Prováděl screening specifických poruch učení, výukových a výchovných problémů žáků.
 Informoval rodiče/zákonné zástupce na třídních schůzkách či mimořádným písemným sdělením
o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.
Byl/a jsem informována o činnosti školního speciálního pedagoga a souhlasím s působením tohoto
odborníka ve škole, kterou naše dcera/náš syn navštěvuje.
Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a:
 o povaze, způsobu, rozsahu, cílech a postupech nabízené poradenské služby,
 o prospěchu, který je možné očekávat,
 o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby,
 o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 o právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat
kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.
Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny.
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Souhlasím / nesouhlasím* s předáním aktuálně zjištěných informací (souvisejících s výukovými
obtížemi...) o dítěti dalším kompetentním pracovníkům školy (např. třídní učitel, výchovný poradce...)
v případě, že to bude nezbytně nutné k další péči o dítě a v zájmu dítěte.
Dále souhlasím / nesouhlasím* s předáním dalších anamnestických informací o dítěti kompetentním
pracovníkům školy (např. třídní učitel, výchovný poradce...– vždy po konzultaci se zákonným
zástupcem) v případě, že to bude nezbytně nutné k zajištění vzdělávání a péče o dítě a bude to v jeho
zájmu.
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že o provedené poradenské službě si vede školní speciální pedagog
dokumentaci, která je v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně údajů, archivována. Obsah
odborné zprávy podléhá právní ochraně dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Souhlas k realizaci navrhované poradenské služby je platný ve školním roce…………………...
V ........................................................

dne ........................................

Četl/a a pochopil/a:
.....................................................................

.....................................................................

Jméno, příjmení a podpis rodiče/zákonného zástupce

Jméno, příjmení a podpis rodiče/zákonného zástupce

* nehodící se škrtněte
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Základní škola Domažlice, Komenského 17
Individuální informovaný souhlas
Jméno a příjmení žáka/žákyně

Datum narození

Třída

Třídní učitel/ka

Telefonní kontakt na rodiče:
Kontakt na školního speciálního pedagoga poskytujícího službu na 1. stupni ZŠ (1. až 5. třída):
e-mail: spec.ped1@seznam.cz
konzultační hodiny - viz webové stránky školy
Poradenskou službu poskytuje speciální pedagog, který je k této činnosti plně kvalifikován.
Poradenská služba školního speciálního pedagoga zahrnuje:
 Posílení motivace a aspirace žáka/žákyně k dalšímu vzdělávání.
 Zaměření se na vhodný a efektivní učební styl žáka/žákyně.
 Reedukaci (nápravu) specifických poruch učení.
 Rozvoj jazykového citu, čtenářské gramotnosti a aktivní slovní zásoby.
 Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických schopností žáka/žákyně.
 Rozvoj sluchového a zrakového diferencovaného vnímání.
 Rozvoj schopností koncentrace pozornosti a krátkodobé paměti.
Jedná se o skupinovou / individuální formu práce se žáky (vždy maximálně 3 až 6 žáků/žákyň),
v trvání 1 vyučovací hodiny jedenkrát za 7 až 14 dní.
Práva a povinnosti při poskytování služby:
Zákonní zástupci žáka mají právo být informováni o průběhu a výsledcích poskytování poradenské
služby ve vztahu k jejich dítěti. Informování může probíhat formou individuální konzultace se školním
speciálním pedagogem.
Poradenská služba žákům je poskytována zdarma, školním poradenským pracovištěm, ve spolupráci
s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů. Je poskytována v prostorách školy v době
vyučování.
Cíl poradenské služby:
Zaměřit se na reedukaci specifických poruch učení. Umožnit dětem i jejich rodičům zpětnou vazbu
ohledně silných a slabých stránek žáka/žákyně, efektivity aktuálního učebního stylu konkrétního
jedince. Dále poskytnout podporu při zvládání a zlepšení školního prospěchu, prevence proti
případnému školnímu selhávání, zamezit negativnímu vlivu neúspěchu na osobnostní rozvoj
a prožívání žáka/žákyně, posílit motivaci a aspiraci žáka/žákyně, naučit jej metastrategiím (naučit „se
učit“), posílení vlastní kompetencí dětí.
Prospěch, který je možné očekávat:
Lepší zvládání situace, podpora sebepoznání u dětí, zlepšení motivace ke studiu a následně i studijních
výsledků, porozumění a rozvoj vlastních silných stránek žáka/žákyně. Vědomí, že mohu svůj výkon
a budoucí směřování ovlivnit a zvládnout svými silami.
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Možná rizika a nevýhody poskytované služby:
Zvýšené nároky na rodinu, na lepší komunikaci rodiny se školou. Žák/žákyně i rodič se může
dozvědět informace, které si bude potřebovat společně si ujasnit. Žák/žákyně se během programu
může dostat do situace, ve které se nebude cítit komfortně.
Možné následky při nesouhlasu s poskytnutím poradenské služby:
Žák/žákyně nebude vhodným a efektivním způsobem rozvíjet svoje schopnosti, bude selhávat při
studiu, hrozí rozvoj opozičního, negativistického chování, prožívání, ztráta motivace, aspirace, hrozí
rozvoj negativního vztahu ke vzdělávání a ke světu práce. V případě dlouhodobého neúspěchu dítěte
lze předpokládat rozvoj depresivního vyladění či poruch chování. Pocit, že věci nemám pod
kontrolou, nemohu je vlastními silami ovlivnit a zvládnout, pocity, že jsou věci neřešitelné.
Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a:
 o povaze, způsobu, rozsahu, cílech a postupech nabízené poradenské služby,
 o prospěchu, který je možné očekávat,
 o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby,
 o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,
 o právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat
kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu.
Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny.
Souhlasím / nesouhlasím* s předáním aktuálně zjištěných informací (souvisejících s výukovými
obtížemi...) o dítěti dalším kompetentním pracovníkům školy (např. třídní učitel, výchovný poradce...)
v případě, že to bude nezbytně nutné k další péči o dítě a v zájmu dítěte.
Dále souhlasím / nesouhlasím* s předáním dalších anamnestických informací o dítěti kompetentním
pracovníkům školy (např. třídní učitel, výchovný poradce – vždy po konzultaci se zákonným
zástupcem) v případě, že to bude nezbytně nutné k zajištění vzdělávání a péče o dítě a bude to v jeho
zájmu.
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že o provedené poradenské službě si vede školní speciální pedagog
dokumentaci, která je v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně údajů, archivována. Obsah
odborné zprávy podléhá právní ochraně dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Souhlas k realizaci navrhované poradenské služby je platný ve školním roce ………………………..
V ........................................................

dne ........................................

Četl/a a pochopil/a:
................................................................................................................................................................
Jméno, příjmení a podpis rodiče/zákonného zástupce

Jméno, příjmení a podpis rodiče/zákonného zástupce

* nehodící se škrtněte
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