
Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace, Komenského 17, 783 89 Loštice 
 
Potvrzení o seznámení s rozsahem poradenských služeb podle vyhlášky č. 

116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. 
 
Formulářem dokládá škola, že jí byl zákonným zástupcem dítěte poskytnut souhlas s 
poskytováním poradenských služeb. Tento souhlas potřebuje škola, pokud poskytuje 
standardní poradenské služby, což jsou v případě škol i činnosti výchovného poradce 
v kariérovém poradenství a činnosti metodika prevence v rámci prevence rizikového 
chování (viz příloha č. 3 vyhlášky).  
Podpisem zákonní zástupci žáků a žáci samotní potvrzují, že jim byly předány 
potřebné informace a že s poskytováním poradenských služeb souhlasí.  
 
Souhlas s poskytováním bezplatných standardních poradenských služeb 
žákům a jejich zákonným zástupcům podle vyhlášky č. 116/2011 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, 
a to na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců.  
 
Tímto potvrzuji, že jsme byli já i mé dítě seznámeni s rozsahem poradenských služeb 
poskytovaných školou ve smyslu vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních, v platném znění a byli jsme předem srozumitelně a 
jednoznačně informováni 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.  
Na základě předaných informací  
 

žádám 
 
o poskytování poradenských služeb školou mému dítěti  
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(jméno a příjmení, datum narození žáka) 
 

 a jeho zákonným zástupcům v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 116/2011 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 
školských poradenských zařízeních, v platném znění. Uděluji tímto škole souhlas s 
jejich poskytováním, a to po dobu školní docházky mého dítěte na školu, včetně všech 
náležitostí s tím spojených, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivaci 
a zpracováním osobních údajů.  
 
Datum, jméno, podpis zákonného zástupce žáka: ………………………………………………………. 
 
Podpis žáka: ……………………………………………………………………… 
 
Pozn.: Souhlasu není třeba v případě stanovených zvláštními právními předpisy, 
zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů. 


