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Č.j.: 
 
 

DOHODA O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
 

ŽÁKA: ___________________________________ 
 
 
 

 
Průběh a obsah vzdělávání 

 O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce žáka. 

 Ředitelka školy může zrušit povolení individuálního vzdělávání pokud: 
o nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání (zejména podmínky materiální, personální a 

ochrany zdraví) 
o zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání 
o pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl 
o nelze-li žáka hodnotit na základě pololetního přezkoušení 
o na žádost zákonného zástupce žáka  
Ředitelka školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 30 dnů od zahájení 
řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. 

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a 
základních školních potřeb, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních 
pomůcek (podle § 16 odst. 7). 

 Žák je vzděláván podle ŠVP Základní školy Loučany. 
 Během září příslušného školního roku proběhne konzultační schůzka s ředitelkou, třídními učiteli a 

zákonným zástupcem. 
 Žákovi je umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou – v té době se na něj 

vztahuje školní řád školy. Zákonný zástupce informuje o docházce žáka do školy nejpozději den 
předem do 12:00. 

 Škola poskytuje informace o tematické výuce (mailem, telefonicky). 
 Žák koná každé pololetí zkoušky v období od 10. – 20. ledna příslušného školního roku a od 5. – 15. 

června příslušného školního roku. Konkrétní termín je stanoven písemně ředitelkou školy. Pokud 
zákonnému zástupci ze závažných důvodů termín nevyhovuje, lze ho po dohodě s ředitelkou školy 
měnit. 

 Nelze – li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy 
náhradní termín pololetních zkoušek tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců 
po skončení pololetí. 

 Při zkouškách může být přítomen zákonný zástupce. 
 Žák je vzděláván podle učebnic dle vlastního výběru. 
 Zákonný zástupce do 15. prosince příslušného školního roku a do 15. května 2023 navrhne hodnocení 

žáků, kteří se individuálně vzdělávají (známky + krátký slovní komentář) a dodá obsah probraného 
učiva. 

  



 
Hodnocení výsledků vzdělávání 

 Při hodnocení žáka na vysvědčení ředitelka školy vychází z výsledků zkoušek 
 Při zkouškách je brán ohled na: 

o práci v sešitech z jednotlivých předmětů, které si žák vede 
o prvoučné (1.-3.ročník) nebo přírodovědnovlastivědné (4.-5.ročník) portfolio, které žák 

odprezentuje 
o na návrh hodnocení zákonného zástupcem 

 Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání 
zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, 
krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení 
žáka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Loučanech _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ___________________________ 
 

zákonný zástupce      ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 


