INFORMOVANÝ SOUHLAS
s poskytnutím psychologické nebo speciálně-pedagogické poradenské služby

Zákonný zástupce (jméno a příjmení):
Požaduji poskytnutí poradenské služby na pracovišti PPP pro:
Jméno a příjmení:
Datum narození:

Bydliště:

Důvod žádosti (stručně popište):
Prohlašuji, že jsem byl/a předem srozumitelně a jednoznačně informován/a o:
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o průběhu, rozsahu, délce,
cílech a postupech poskytované poradenské služby,
b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z
poskytování poradenské služby,
c) svých právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat
kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského
zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle
§ 174 odst. 5 školského zákona.
d) byl(a) jsem prokazatelným způsobem seznámen(a) s vydáním a obsahem Vnitřního řádu ŠPZ. Tento
dokument je k dispozici na veřejně přístupném místě a webových stránkách ŠPZ (www.poradnazl.cz).
Měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které byly poradenským pracovníkem zodpovězeny:
a) ANO

b) NE

V případě, že má být poradenská služba poskytnuta nezletilému dítěti, bylo přiměřeně poučeno, dostalo
možnost klást doplňující otázky s ohledem k věku a rozumové vyspělosti.
Souhlasím/ nesouhlasím* se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb.
Beru na vědomí, že doporučení školského poradenského zařízení bude v souladu s platnou legislativou
rovněž poskytnuto škole nebo školskému zařízení.
Na základě poskytnutých informací mám - nemám výhrady (jaké):
Poučení provedl/a:
Podpis:
Podpis zákonného zástupce/zletilého žáka nebo studenta:
V:

Dne:
Podpis:
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1. Poskytovaná poradenská služba:
 povaha/charakter:
a) psychologická služba – s využitím psychologických metod a postupů se zjišťují potřebné údaje o
klientovi/klientce dle vstupních požadavků a potřeb klienta/klientky. Jedná se např. o zjišťování úrovně
rozumových schopností, dovedností, osobnostních charakteristik a vlastností, vhodnost budoucí volby povolání,
styly učení apod.
b) speciálně-pedagogická služba – s využitím speciálně-pedagogických metod se zjišťuje především úroveň
čtenářských, písemných a matematických schopností a dovedností
 rozsah služby: je dán standardními diagnostickými metodami, které psycholog nebo speciální pedagog volí
dle své odbornosti s maximálním ohledem na prospěch klienta/klientky tak, aby se vztahovaly k důvodu
vyšetření a potřebám klienta/klientky.
 trvání služby: odpovídá povaze vyšetření, vstupní zakázce a vlastnímu pracovnímu tempu klienta/klientky,
celkově v rozmezí 1-4 hodiny
 cílem služby: je zjistit příčinu obtíží, které jsou důvodem vyšetření, a další údaje o klientovi/klientce
umožňující následně navrhnout optimální postup a doporučení vedoucí k jejich oslabení, nápravě či jinému
prospěchu klienta/klientky.
 postupy služby: vycházejí z odbornosti psychologa a speciálního pedagoga, jedná se o vstupní rozhovor,
anamnézu, poradenský rozhovor, pozorování, diagnostické techniky, analýzu informací poskytnutých školou a
rodinou, konzultace výsledků a další dle uvážení odborného pracovníka
2. Očekávaný prospěch a důsledky vyplývající z poskytnutí poradenské služby:
Prospěch z poskytnutých poradenských služeb lze očekávat při odhalení příčin a povahy obtíží klienta/klientky a z
následného stanovení optimálního způsobu jeho/jejího dalšího vzdělávání, výchovy a/nebo nejvhodnější péče o
klienta/klientku. 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 klient/klientka i pracovníci poradny jako s důvěrným
osobním materiálem. Je však doporučováno seznámit s výsledky vyšetření specialisty ve škole nebo školském
zařízení, které klient/klientka navštěvuje (jedná se např. výchovného poradce, školního psychologa, třídního učitele
apod.) – pro optimalizaci působení na daného klienta/klientku a optimalizaci podmínek jemu/jí vytvářených s cílem
jeho/jejího maximálního prospěchu.
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).
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Informovaný souhlas se závěry vyšetření z poskytnuté poradenské služby ve školském poradenském
zařízení (Zpráva a návrh doporučení)

Závěry a doporučení poskytnuté poradenské služby (stručně popište):

Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně a jednoznačně informován/a v rámci závěrečné konzultace k
vyšetření v ŠPZ o závěrech vyšetření a případně doporučovaných podpůrných opatřeních zejména:
a) byl se mnou ústně projednán navrhovaný obsah zprávy
b) byl se mnou ústně projednán navrhovaný obsah doporučení pro vzdělávání dítěte, žáka, studenta se
speciálními vzdělávacími potřebami,
c) porozuměl/a jsem jejich obsahu i povaze,
d) byly se mnou projednány možné alternativy návrhů, které jsou nezbytné pro úpravy průběhu vzdělávání,
včetně všech navrhovaných opatření a předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z
poskytování poradenské služby.
Souhlasím s písemným zpracováním získaných dat a s průběžnými kontrolami ve škole.
Písemnou zprávu z vyšetření a doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání si:
a) osobně vyzvednu na pracovišti PPP v ………………………. dne …………………
b) ze závažných důvodů se nemohu dostavit k převzetí zprávy, žádám, aby písemná zpráva z vyšetření a
doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání byly zaslány na adresu mého (uvedeného)
bydliště.
c) formou ID datové schránky ……………………………
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Po seznámení se s obsahem Zprávy a Doporučení požádám PPP osobně, telefonicky nebo emailem, o
osobní konzultaci ke zprávě a doporučení, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne jejich doručení,
pokud tak budu chtít.
Pokud do této lhůty o osobní konzultaci nepožádám, potvrzuji tím skutečnost, že akceptuji znění
a) Zprávy
b) Doporučení
bez dalších připomínek a že jsem jejich obsahu plně porozuměl/a i bez další osobní konzultace.

Poučení provedl/a:
Podpis:
Podpis zákonného zástupce/zletilého žáka nebo studenta:
V:

Dne:
Podpis:

Poznámka:
Na půdě školy bude zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka podepsán třetí informovaný souhlas
zahrnutý v závěru Doporučení.
Zahrnuje:
a) výslovné vyjádření souhlasu s poskytováním podpůrných opatření,
b) informace o důsledcích, které vyplývají z poskytování podpůrného opatření, zejména o změnách ve
vzdělávání v souvislosti s poskytováním podpůrného opatření,
c) informace o organizačních změnách, které v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření mohou
nastat, a
d) podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že informacím uvedeným v písmenech
b) a c) porozuměl.
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