
1) Souhlas s poskytováním poradenských služeb 
Podle ustanovení §1 odst. 2 vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a škol. 
porad. zařízeních je pro poskytování těchto služeb nutný písemný souhlas zák. zástupců nezletilých žáků. 
Poradenské služby poskytované základní školou jsou uvedeny v příloze č. 3 k uvedené vyhlášce a 
v případě ZŠ a MŠ Krouna zahrnují poradenské služby výchovného poradce a metodika školní prevence. 
Součástí poskytnutí poradenské činnosti je předání informací o a) všech podstatných náležitostech 
poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované 
poradenské služby, b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které 
mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude 
poskytnuta, c) právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb včetně práva žádat 
kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu. 
Váš souhlas je dobrovolný, pokud jej však neposkytnete, nebude moci (nebude smět!) výchovný poradce 
ani metodik prevence a ani ostatní pedagogové s Vaším dítětem ani s Vámi osobně řešit žádné Vaše 
dotazy nebo problémy (např. poradenství a pomoc při přijímacím řízení a volbě povolání, při výchovných 
nebo vzdělávacích problémech Vašeho dítěte, při projevech šikany či jiných nežádoucích jevů,  při 
integraci žáků a podobně; nebude moci poskytnout ani žádné informace - např. o síti středních škol). Váš 
souhlas Vám i Vašemu dítěti umožní zachovat současný stav, kdy se můžete obrátit na pedagogy s 
jakýmkoliv dotazem. Případný nesouhlas způsobí výrazné omezení toku informací mezi školou a Vámi a 
při dotazu nebo žádosti o pomoc nebo radu budete muset být odmítnuti. (znění vyhlášky vč. přílohy 
najdete na http://www.zskrouna.cz/pdf/72_2005.pdf ). Souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. 
2) Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb 
Ve snaze ušetřit rodičům stresující, časově i finančně náročné shánění pomůcek v závěru srpna nabízíme 
zajištění školních potřeb hromadným nákupem. Díky tomu jsou všichni žáci vybaveni v prvním 
zářijovém týdnu přesně těmi školními potřebami a pomůckami, které do jednotlivých předmětů potřebují. 
Školní potřeby a pomůcky jsme navíc schopni nakoupit levněji, než jsou ceny v běžných papírnictvích, a 
v množství zajišťující hospodárnost (např. 1 lahvička tuše nebo 1 balení čtvrtek pro více žáků). 
Nemůžeme však zaručit, že některé dítě nespotřebuje o trochu více potřebného materiálu na Vv nebo 
třeba kancelářského papíru z důvodu ztráty, oprav pokažené práce apod. V případě individuálních nákupů 
naopak čelíme situacím, kdy někteří žáci ani na konci září nemají sešity, čtvrtky, papíry, případně nosí 
„jakékoliv“ mnohdy i desítky let staré zatuchlé sešity, jimiž ohrožují zdraví své i svých spolužáků. Vaši 
volbu budeme považovat za platnou i pro další školní roky, můžete ji však samozřejmě později písemně 
vždy nejpozději do 30. dubna předcházejícího školního roku změnit.  

 
n á v r a t k a 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

Datum narození: 
 
1) s poskytováním poradenských služeb v rozsahu uvedeném přílohou č. 3 k vyhlášce 72/2005 Sb. o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

souhlasím  nesouhlasím *) 
 
 

2)    a) žádám o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb *)   
ZŠ a MŠ Krouna o zajištění nákupu sešitů a dalších obvyklých školních potřeb s tím, že 
úhrada běžných spotřebních položek (papíry, čtvrtky, tuše, hlína, lepidla, atd.) bude 
stanovena průměrem.   

       b) nežádám o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb *  
ZŠ a MŠ Krouna o nákup školních potřeb. Beru na vědomí, že žák musí být na každou 
hodinu vybaven potřebami a pomůckami dle seznamu, který obdrží. Nevybavení potřebami 
a pomůckami může být důvodem nedostatečného hodnocení, nehodnocení nebo 
kázeňských opatření dle pravidel pro hodnocení žáků, v případě velmi častého opakování i 
pro oznámení orgánům sociálně právní ochrany dítěte. 

 
Datum:       Podpis zákonného zástupce 
 
*) nehodící se škrtněte 


