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Individuální vzdělávání v ZŠ Hoštejn  

– základní informace 

 
Naše škola nabízí přijatým žákům individuální (domácí) vzdělávání, které představuje v 

podmínkách českého školství jednu z alternativních vzdělávacích koncepcí. Je určena 

žákům, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání více než 

vzdělávání tradiční s docházkou do školy. Velkou předností individuálního vzdělávání je 

individuální forma výuky, která umožňuje výrazně se přizpůsobit specifikám dítěte, jeho 

zájmům a schopnostem. Rodič je s dítětem ve stálém kontaktu a díky tomu se i lépe rozvíjí 

individuální komunikační dovednosti dítěte. 

 

Vycházíme ze současné legislativní úpravy, která umožňuje individuální vzdělávání na 1.  

i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Ve školském zákoně je uvedeno, že o povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel 

školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky,  na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce žáka o povolení individuálního vzdělávání (žádost lze stáhnout na 

www.zsamshostejn.cz). 

 

Žádost zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání musí dle § 41, odst. 2) 

školského zákona obsahovat: 

a. jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého 

pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého 

pobytu, 

b. uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván, 

c. důvody pro individuální vzdělávání žáka, 

d. popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek 

ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka, 

e. doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 

f. seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o 

učebnice uvedení v §27 odst. 1 ŠZ 

g. další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka, 

h. vyjádření školského poradenského zařízení. 

Z žádosti musí být zřejmé, že se zvolenou formou vzdělávání souhlasí oba zákonní 

zástupci, např. podpisem žádosti obou zákonných zástupců.  

http://žádost/
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Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou dány závažné důvody pro 

individuální vzdělávání, pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální 

vzdělávání. Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel 

příslušné školy, a to v rámci správního řízení, přihlíží k vyjádření školského poradenského 

zařízení, které je povinnou součástí žádosti. 

 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu 

vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem pro daný ročník. Organizaci 

zkoušek stanoví ředitel školy na začátku každého pololetí. Zkouška není komisionální. Je 

na řediteli školy, o jakém obsazení pedagogy rozhodne. K řádnému průběhu zkoušky stačí 

jeden pedagog, u nějž žák zkoušku vykoná. 

 

Při zkouškách jsou individuálně vzdělávaní žáci hodnoceni na základě portfolia, osobního 

rozhovoru a prezentace osvojených dovedností. Klasifikaci v jednotlivých předmětech 

navrhuje vzdělavatel individuálně vzdělávaného žáka a zkoušející učitel rozhodne, zda 

takto navržená známka odpovídá skutečnosti. Po vykonání zkoušky žák obdrží výpis 

z vysvědčení (za 1. pololetí) nebo vysvědčení (na konci 2. pololetí).  

 

Individuální vzdělávání neznamená, že se vzdělávací systém a stát vzdává hodnocení 

kvality vzdělávání a odpovědnosti za výstup vzdělávání. Individuální vzdělávání je forma 

vzdělávání, přesto si stát nechává určité kontrolní mechanismy (např. kontrolní činnost 

ČŠI). Škola garantuje principiální požadavek, že žáci budou vzděláváni  

v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR.  

 

Škola je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou pomoc při vzdělávání. Vše 

ostatní je v kompetencích zákonných zástupců. 

 

Ředitel školy může zrušit povolení individuálního vzdělávání, pokud nejsou zajištěny 

dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální  

a ochrany zdraví žáka, pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního 

vzdělávání stanovené školským zákonem, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného 

školního roku neprospěl, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.  

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou 

základních školních potřeb a učebnic, které škola rodině nabízí zdarma (učebnice 

k zapůjčení). 

 

Individuálně vzdělávání žáci se mohou dle možností školy a rodiny zúčastňovat vybraných 

akcí školy organizovaných pro příslušný ročník.  

 

Hoštejn 30.8.2020                                                             Mgr. Lenka Pchálková, 

 ředitelka školy 


