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SMĚRNICE O INDIVIDUÁLNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ
Č.j.: MŠŘ66/2019

Účinnost od:1. 9. 2019

Spisový znak:

Skartační znak: S5

Ředitelka Mateřské školy Staňkov, Puclická 37 na základě novely školského zákona, zákon č. 178/2016
Sb., vydává tuto prováděcí směrnici:
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

individuální vzdělávání je jedna z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání
individuální vzdělávání může probíhat po celý rok, nebo jeho část
pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě individuálně vzdělávat nadpoloviční počet dnů
školního roku, oznámí tuto skutečnost nejdéle 3 měsíce před začátkem školního roku, ve
kterém se má dítě povinně vzdělávat
pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního
roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat
do doručení oznámení řediteli
oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení,
rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno
a důvody pro individuální vzdělávání
ředitel školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno
zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných
schopností a dovedností v určených oblastech
pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu,
ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit
docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení
individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele
mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.
výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a
pomůcek) hradí zákonný zástupce
pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, pořízení pomůcek hradí stát

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2019 a je platná do vydání směrnice nové.

Ve Staňkově dne 31. 8. 2019

Bc. Kamila Coufalová
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Příloha č. 1
TERMÍNY OVĚŘOVÁNÍ ZÍSKANÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021 STANOVUJÍ NA 23. 11. 2020 a 15. 3. 2021.

