
Souhlas zákonných zástupců (dále jen „rodiče“) 
v odborném dialogu mezi zařízením institucionální péče a školou ohledně dítěte 

(rodiče a základní škola obdrží po jedné kopii tohoto souhlasu) 

 
Vzdělávání, výchova a péče o děti náleží do přednostní odpovědnosti rodičů. 
Rodina, zařízení institucionální péče (mateřská školka) a základní škola jsou partneři nesoucí 
společnou zodpovědnost za dítě, které má být zaškoleno. Souhlas rodičů umožní partnerskou 
kooperaci a výměnu informací všech účastníků ohledně dítěte. Společnými silami se o to lépe podaří 
provázet dítě optimálně při zvládnutí úkolů, které ho čekají při zaškolení. 
 

(1) Účast dítěte v „předškolním kurzu Učit se německy před začátkem školy“ (pokud se nehodí, 
škrtněte) 
Pro plánování kurzu je nutné, aby všechny děti, které se kurzu účastní, byly zapsány v seznamu, 
který obdrží také základní škola, s těmito údaji: příjmení, jméno, datum narození a kterým jazy-
kem/kterými jazyky se mluví v rodině. V rámci provádění kurzu založeném na dělbě práce si 
příslušná odborná síla zařízení institucionální péče a učitel základní školy vyměňují pravidelně svá 
pozorování jazykového učebního a vývojového procesu dítěte a sladí navzájem další pedagogické 
kroky pro optimální podporu dítěte. Rodiče budou o jazykovém výjoji svého dítěte průběžně 
informováni. 
(2) Vstup dítěte do základní školy 
Pro každé dítě je takový přechod důležitým okamžikem v životě, a pro rodiče taky. Na dítě čeká 
mnoho nových požadavků, které musí zvládnout v relativně krátké době. Společným úkolem 
odborných pracovníků a učitelů je doprovázet tuto citlivou fázi, informovat dobře dítě a rodiče o 
přechodu a podporovat je při jeho zvládnutí. Aby se tento přechod podařil, je důležité, aby všichni 
tento proces zvládání utvářeli společně. Rozhovory o tom vedou odborní pracovníci s učiteli pokud 
možno v přítomnosti rodičů, aby mohly být zahrnuty také jejich znalosti a zkušenosti, které mají se 
svým dítětem. 
V zaškolovacím řízení může být pro základní školu (např. kooperační kontaktní osobu, vedení školy) 
důležité výměňovat informace se zařízením institucionální péče, zejména sdělení, zda dítě nepotře-
buje cílenou podporu před nebo po zaškolení (např. podporu nadaných žáků, jazyková podpora, 
návštěva tříd, kde se učí mluvit německy), nebo zda je pro dítě lepší dát mu odklad školní docházky 
nebo návštěva zvláštní školy. V 1. školním roce může být pro vedení tříd prvňáčků důležité konzul-
tovat své dojmy ohledně dítěte a jeho chování při zvládání úkolů v přechodné fázi a své úvahy 
ohledně optimální podpory dítěte s odborným pracovníkem zařízení institucionální péče. Zkušenosti, 
které mají odborní pracovníci zařízení institucionální péče na základě svého mnohaletého intenziv-
ního doprovázení dítěte, mohou škole pomoci, aby lépe porozuměla dítěti, a aby se dozvěděla víc o 
jeho silných stránkách a lépe doprovázela jeho procesy učení. 
Když jsou plánovány takové rozhovory nebo předání písemných podkladů o dítěti, budou rodiče 
vždy předem kontaktovaní, aby se s nimi domluvily konkrétní obsahy (např. kompetence a silné 
stránky, vývojový stav a průběh vývoje dítěte, dosavadní podpůrná opatření a další potřeba 
podpory, způsob zvládnutí přechodu) a jejich účast na konzultacích. Před přihlášením do školy se 
společně s rodiči vyplní letáček „Informace pro základní školu“ vydaný ministerstvem.  
Na konci 1. školního roku je přechodné provázení dítěte ukončeno. Základní škola má povinnost 
v tuto chvíli skartovat ty dokumenty ve školním spisu, které byly vyhotoveny o dítěti v rámci 
kooperace se zařízením institucionální péče, jakož i vyplněný letáček „Informace pro základní školu“. 
Souhlas rodičů s tímto odborným dialogem je dobrovolný. Když nedáte k tomuto postupu svůj 
souhlas, nevznikne tím Vašemu dítěti žádná újma. Souhlas lze kdykoliv odvolat. 
 
Dítě: ______________________________________________________________ (jméno, příjmení) 
Zařízení institucionální péče (mateřská školka): _______________________________________ 
Škola: _________________________________________________________________________ 

(vždy jméno, adresa a telefon /jméno kooperační kantaktní osoby) 

 
Tímto souhlasím, aby zařízení institucionální péče a škola sie v uvedeném rámci vyměňovaly 
informace o mém dítěti, pokud je to nutné ke splnění příslušných úkolů. 
__________________ dne ____________  ___________________________________ 
(místo)   (datum)  (podpis zákonného zástupce) 



 


