
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 
Odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova 

 

 

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Dle ustanovení §34b odst. 1 a 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

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

ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte: 

 

 
Mateřská škola:   ……………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………… 

Místo trvalého bydliště (u cizince místo pobytu): ……………………………………………... 

    …………………………………………………............................ 

Rodné číslo dítěte:  …………………………………………………............................ 

Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno: ……………………………………… 

Důvody pro individuální vzdělávání: …………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………... 

Místo trvalého pobytu zákonného zástupce: …………………………………………………… 

    …………………………………………………………………… 

Doručovací adresa (je-li odlišná od místa trvalého pobytu): …………………………………... 

    …………………………………………………………………… 

Telefonický kontakt:  …………………………………………………………………… 

E-mail (nepovinný údaj):  …………………………………………………………………… 

 

V MŠ Olbrachtova se podle Školního řádu uskuteční ověření dne:   …………………….. 

s náhradním termínem dne:   …………………….. 

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast 

dítěte u ověření. 

 

 

Dne: ……………………                      Podpis zákonného zástupce:   ……….……………….     



Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 
Odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova 

 

 

Doručení oznámení: 

 

Zákonný zástupce dítěte podá vedoucí učitelce oznámení o zahájení individuálního 

vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání písemně. 

Může využít formuláře, který nabízí mateřská škola při zápisu do MŠ nebo na webových 

stránkách MŠ www.ulesakarvina.cz. Formuláře jsou k dispozici také v kanceláři vedoucí 

učitelky. 

 

Lhůty pro oznámení: 

 

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce 

dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve 

ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno vedoucí učitelce 

mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  

 

Ukončení individuálního vzdělávání: 

 

Ředitelka základní a mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí 

individuální vzdělávání dítěte (na základě oznámení vedoucí učitelky mateřské školy), pokud 

zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky základní školy o ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí 

zákonný zástupce dítěte. 

 

 

Informace o ověření očekávaných výstupů: 

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 

případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce 

dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření v mateřské 

škole a to v řádném termínu, který připadá na období od 3. do 4. měsíce daného školního 

roku. Způsob ověření bude individuálně stanoven s ohledem na potřeby dítěte – ústní pohovor 

s dítětem, zapojení do her v kolektivu dětí, zapojení se do vzdělávacích činností řízených 

učitelem. 


