
Školní řád pro individuální vzdělávání 

- je dodatkem ke Školnímu řádu, č. j.: JID 401/2020 č.j. 367/2020/ZSJu , 

v aktuálním znění 

 

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o 

pravidlech jejich vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

  

A. Zákonní zástupci žáků 

1. Zákonní zástupci mají právo: 

a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,  

b) zažádat o 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 znění účinném od 1. 9. 2016, o povolení individuálního 

vzdělávání žáka rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce žáka (více na: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/informace-a-doporuceni-

ministerstva-skolstvi-mladeze-a )  

c) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte ve škole,  

d) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění  

e) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,  

f) na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 

školského zákona,  

g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,  

h) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na 

vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou 

pomoc školy a školského poradenského zařízení,  

i) volit a být voleni do školské rady,  

j) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka,  

k) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. 

 

 



2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:  

a) po dobu individuálního vzdělávání žáka odpovídat za plnění podmínek pro 

individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka,  

b) po dobu individuálního vzdělávání zajistit, aby osoba, která žáka vzdělává, získala 

alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka na druhém stupni 

základní školy, vysokoškolské vzdělání, 

c) po dobu individuálního vzdělávání zajistit vhodné učebnice a učební texty, podle 

nichž se má žák vzdělávat v souladu s vydaným rozhodnutím o povolení 

individuálního vzdělávání 

d) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,  

e) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, 

f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

B. Žáci  

1. Žáci mají právo:  

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,  

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,  

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo 

školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a 

vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,  

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje,  

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

 

 

 

 



2. Žáci jsou povinni:  

a) řádně se vzdělávat,  

b) dodržovat školní řád, předpisy, pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  

c) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními 

předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 

d) dodržovat pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i 

spolužákům,  

e) dbát důsledně pokynů pedagogických a provozních pracovníků, 

f) dodržovat níže uvedená ustanovení tohoto řádu.  

 

3. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní, a dodržuje proto nepsané normy 

slušného chování a mezilidských vztahů. 

4. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, po dobu pobytu ve škole nenosí na 

hlavě žádnou pokrývku (výjimka pouze ze zdravotních důvodů). 

5. Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují 

zaměstnance školy: „ Pane, paní s funkcí ". 

6. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při 

akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako 

hrubé porušení školního řádu. V této souvislosti využije ředitelka školy všech možností 

daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, 

které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních 

v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci (metodický pokyn MŠMT 

č. j. 16227/96-22 čI. 2). 

7. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi 

předpisy, které se týkají jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke 

které došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu 

učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

8. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., při 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou přísně zakázány a 

jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží 

možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních 

informovat jejich zákonné zástupce. 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 



10. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 

Každé úmyslné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob hradí 

v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. 

 

2. Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků 

a) Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia.  

b) Portfolio je uspořádaný a komentovaný soubor vybraných materiálů, které 

dokumentují vzdělávací činnosti za určité období.   

c) Hodnocení proběhne vždy na konci pololetí. Ředitelka školy na počátku každého 

pololetí rozhodne o časovém období, ve kterém bude přezkoušení probíhat. Časové 

období musí být tak dlouhé, aby bylo reálné provedení přezkoušení s ohledem na 

počet žáků v individuálním vzdělávání ve škole a na individuální možnosti žáků. V 

odůvodněných případech, kdy nelze žáka hodnotit na konci pololetí, určí ředitelka 

školy náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo do dvou měsíců po skončení 

pololetí.  

d) V případě, že zákonný zástupce žáka opakovaně omlouvá z termínu přezkoušení, 

může ředitelka školy požádat o potvrzení důvodu nepřítomnosti od registrujícího 

lékaře pro děti a dorost, případně si vyžádat jiné úřední potvrzení, a to za podmínek 

stanovaných v § 50 odst. 1 školského zákona.  

e) Hodnocení nebude mít charakter komisionální zkoušky.  

f) Komisionální zkouška bude nařízena pouze v případě, pokud bude mít zákonný 

zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení.  

g) Podkladem pro pololetní hodnocení bude donesené portfolio, pohovor se žákem a 

vzdělávajícím nad donesenými materiály.  

h) Při přezkoušení může být dle rozhodnutí ředitelky školy přítomen zákonný zástupce 

žáka, osoba vzdělávající žáka, zástupce školského poradenského zařízení, případně 

další osoba. Přítomnost zákonného zástupce (vzdělavatele) při samotném přezkoušení 

je věcí domluvy mezi školou a zákonným zástupcem (vzdělavatelem). Obecně není 

důvod bránit jejich přítomnosti, ale je třeba stanovit jasná pravidla. Je nepřípustné, aby 

přítomná osoba bez vyzvání pedagoga jakkoli zasahovala do průběhu přezkoušení. 

Škola by měla postupovat jednotně pro všechny zařazené žáky. Výjimku tvoří žáci se 

SVP, jejichž zdravotní stav vyžaduje aktivní zapojení zákonného zástupce žáka nebo 

vzdělavatele, případně dalších osob. 

i) Pololetní hodnocení bude sloužit jako zpětná vazba pro žáka, vzdělávajícího a školu.  

j) Portfoliové hodnocení je základem pro vytváření pravidel a zásad sebehodnocení 

žáků. Při pohovoru se žákem bude kladen důraz na další rozvoj těchto dovedností.  

k) Pokud vzdělavatel zvolí v rámci individuálního vzdělávání výuku tělesné výchovy 

např. formou sportovního kroužku nebo účasti ve sportovním klubu a jestliže vybrané 



druhy sportovních aktivit (sportů) některou složku vymezenou v ŠVP neobsahují, 

musí ji zajistit vzdělavatel.  

l) Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, návrhu 

hodnocení ze strany vzdělavatele a sebehodnocení žáka bude vydáno hodnocení na 

vysvědčení.  

m) Vzdělávající se rozhodne pro formu hodnocení – slovní hodnocení – klasifikaci – 

kombinaci slovního hodnocení a klasifikace  

n) Pochvaly navrhuje vzdělávající. 

Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Na základě zprávy a doporučení školského poradenského zařízení je škola povinna 

individuálně vzdělávanému žákovi upravit podmínky vzdělávání formou individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP) – lze stanovit odlišný obsah a rozsah učiva, lze nastavit jiné 

podmínky hodnocení žáka apod. Jsou-li odbornými posudky školského poradenského zařízení 

doporučeny některé specifické metody nebo formy vzdělávání, je důležité je zahrnout do 

individuálního vzdělávání. Za jejich respektování odpovídá zákonný zástupce. Pokud 

vzdělavatel nezná doporučené specifické metody práce s žákem se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP), je zapotřebí, aby mu je pověřený pedagog školy vysvětlil. 

3. Povinnosti pedagogů a školy spojené s individuálním vzděláváním 

 

Úloha školy v individuálním vzdělávání a způsob komunikace se zákonnými zástupci 

(vzdělavateli) žáka  

a) Důležité pro pedagoga ve škole i zákonného zástupce je to, aby byl žák vzděláván 

co nejlépe, a to s využitím veškerého žákova potenciálu. Pedagog má tento úkol 

při běžné formě vzdělávání, zákonný zástupce (příp. jím pověřený vzdělavatel) v 

rámci individuálního vzdělávání žáka.  

b) Kompetence jednotlivých zaměstnanců ve vztahu k individuálnímu vzdělávání:  

• ředitelka školy – zajištění a organizace IV, komunikace se zákonnými zástupci 

žáků - spolupracuje se ŠPZ a v případě potřeby zajišťuje kontakt dalších 

specialistů a škol  

• konzultantka, metodička IV – organizace IV, komunikace se zákonnými zástupci 

žáků,  provádění online konzultací a přezkoušení.  

 

3. Zrušení povolení individuálního vzdělávání 

a) Rozhodnutí o zrušení individuálního vzdělávání je rozhodnutí správní (§ 165 odst. 2 

písm. k) školského zákona), na které se v plném rozsahu vztahuje správní řád. 

Ředitelka může zrušit povolení k individuálnímu vzdělávání jen z důvodů uvedených 

v § 41 odst. 8 školského zákona. 

b) V případě, že ředitelka školy získá závažnou informaci o tom, že nejsou zajištěny 

dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a 



ochrany zdraví žáka v souladu s vydaným rozhodnutím o povolení individuálního 

vzdělávání, zahájí řízení o ukončení individuálního vzdělávání.  

c) Na základě zjištěných skutečností ředitelka školy rozhodne buď o zastavení řízení 

(pokud jsou podmínky dostatečné), nebo o zrušení povolení individuálního vzdělávání 

(pokud nejsou podmínky dostatečné). V odůvodněných případech se doporučuje určit 

zákonným zástupcům přiměřenou lhůtu k nápravě. Proti tomuto rozhodnutí se dle § 81 

odst. 1 správního řádu lze odvolat, a to dle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode 

dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ředitele školy a dle § 183 odst. 4 školského 

zákona o něm rozhoduje příslušný krajský úřad. Odvolání nemá odkladný účinek s 

ohledem na § 68 odst. 6 správního řádu. 

d) Pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené 

školským zákonem (jedná se např. o nepřítomnost žáka bez omluvy na přezkoušení, 

přičemž zákonný zástupce se školou nekomunikuje nebo o nerespektování školního 

vzdělávacího programu při individuálním vzdělávání).  

e) Pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl (pojem 

„konec druhého pololetí“ je použit v obdobném kontextu jako v § 52 odst. 1 a 3 

školského zákona a vztahuje se i na hodnocení v případném náhradním termínu nebo v 

opravné zkoušce). 

f) Na žádost zákonného zástupce žáka zruší ředitelka školy povolení individuálního 

vzdělávání bez zbytečného odkladu (viz § 71 odst. 3 správního řádu).  

g) Ředitelka školy rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání žáka nejpozději do 

30 dnů od zahájení řízení a zároveň zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o zrušení individuálního vzdělávání žáka 

nemá odkladný účinek.  

h) Pokud ředitelka zruší povolení k individuálnímu vzdělávání, žák zůstává žákem 

školy. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek, musí žák do 

běžné formy vzdělávání ve škole nastoupit v den následujícím po dni, kterým bylo 

individuální vzdělávání zrušeno. 

 

 


