Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Informace

Jméno dítěte, třída………………………………………………………..….…………………
V průběhu docházky do školy mohou být Vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních
poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce.
1. Školní metodik prevence (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek,
předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním). Veškerá činnost školního metodika
prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu a ve Vyhlášce č. 72/20058 Sb.
O poradenských službách. V případě vašeho nesouhlasu nebude školní metodik prevence vašemu dítěti
poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ, Tasovice mu byly
poskytovány služby školního metodika prevence. Vaše rozhodnutí můžete kdykoliv v průběhu školní
docházky změnit.
 Souhlasím – nesouhlasím
2. Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.). Veškerá činnost výchovného
poradce je popsána v plánu výchovného poradenství a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských
službách. V případě vašeho nesouhlasu nebude výchovný poradce vašemu dítěti poradenské služby
poskytovat a to ani v případě, když o ně dítě požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do ZŠ a MŠ, Tasovice mu byly
poskytovány služby výchovného poradce. Vaše rozhodnutí můžete kdykoliv v průběhu školní
docházky změnit.
 Souhlasím – nesouhlasím
3. V případě důvodného podezření na přítomnost návykových látek u vašeho dítěte a možného ohrožení
zdraví může škola provést orientační testování. Způsob testování na alkohol: dechová zkouška.
 Souhlasím – nesouhlasím
4. Školní řád byl vydán 1. 9. 2014 a je veřejně přístupný v budově školy a na webových stránkách školy.
Byl jsem seznámen s jeho obsahem.
5. Se zveřejňováním fotografií mého dítěte za účelem prezentace školy
 Souhlasím – nesouhlasím

V Tasovicích …………………………………


Nehodící se škrtněte

podpis …………………………….

