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Individuální vzdělávání dítěte 
 
Dítě může být dle § 34b školského zákona vzděláváno i formou individuálního 
vzdělávání bez pravidelné denní docházky dítěte do školy; rodič je povinen písemně 
oznámit tuto skutečnost nejpozději tři měsíce před zahájením školního roku ředitelce 
školy. V oznámení uvede jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo a místo trvalého 
pobytu, období individuálního vzdělávání a jeho důvody. 
 
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání 
individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové 
mateřské školy. 
Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, 
kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Termín pro podání žádosti k 
individuálnímu vzdělávání je tři měsíce před zahájením školního roku. 
 
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 
v případě cizince místo pobytu dítěte, 
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 
 
Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 
- způsob ověření 
- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se uskuteční v období od 3. do 4. 
měsíce od začátku školního roku). Ředitelka školy provádí ověření 
 
Řádný termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na poslední úterý v 
měsíci listopadu v 10.00 hodin v ředitelně mateřské školy. 
Náhradní termín je stanoven na první úterý v měsíci prosinci v 15.30 hodin v 
ředitelně mateřské školy. 
Opravný termín bude v únoru. 
 
Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 
 
Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce 
dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 
(doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí 
zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické 
diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za 
účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. 
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Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné 
zařízení, než je mateřská škola. 

Povinnosti naší mateřské školy v případě realizace individuálního 
vzdělávání dítěte 
Ředitel mateřské školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným 
zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z 
RVP PV, příp. z jeho přílohy; mateřská škola k tomu využije také svůj školní 
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP PV.  

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, 
s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do 
níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 
 
Ředitelka školy doporučí rodiči, jehož dítě je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má 
být dítě individuálně vzděláváno. 
Ředitelka školy dohodne s rodičem předpokládanou úroveň očekávaných výstupů, jichž 
má být v těchto oblastech dosaženo. 
Všechny další způsoby náhradního plnění povinného předškolního vzdělávání, např. 
vzdělávání mimo území ČR se děje dle platné legislativy. 
 
 
Zákonnému zástupci dítěte ředitel předá: Desatero předškoláka, ŠVP PV naší MŠ – 
MEJLEM, PÍSEMNĚ, NA FLEŠ ČI JINÝ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ, Týdenní plány, najdete 
vzdělávací nabídku každý týden zkraje týdne, zpravidla v pondělí ráno do osmi hodin. 
 
Diagnostika dítěte předškolního věku – Bednářová, doporučená kniha 
https://docplayer.cz/18148983-Diagnostika-ditete-predskolniho-veku.html 
 
Diagnostika naší MŠ podle Bednářové – předáme.  
Kresba postavy – maminka na začátku roku září a na konci školního roku – doporučena 
kresba. 
Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy – Bednářová, doporučená 
kniha. 
Strom – předškolní dovednosti a jejich záznam, kde si dítě samo kreslí větve, podle toho 
co zvládlo – předáme. 
Doporučujeme vést si portfolio – pracovní listy, obrázky atd., které můžete donést do 
MŠ-  průběh vzdělávání, při  ověření očekávaných výstupů. 
Průběh vzdělávání a jeho záznam – průběžná diagnostika – tabulky od p. Zajícové – 
předáme. 
Co mají umět děti podle věku – tabulka rozvoje dítě – na webu MŠ. 
 
 
 

https://docplayer.cz/18148983-Diagnostika-ditete-predskolniho-veku.html
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Přezkoušení listopad/prosinec 
Jakým způsobem budete pracovat, je čistě na vás. Vaše pokroky a postupy si osobně 
sdělíme na osobní schůzce, která je povinná pouze 1 krát za celý školní rok. 
Termíny jsou následující: 
Řádný termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na poslední úterý v měsíci 
listopadu v 10.00 hodin v ředitelně mateřské školy. 
Náhradní termín je stanoven na první úterý v měsíci prosinci v 15.30 hodin v ředitelně 
mateřské školy. 
K ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující 
vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd. 
Osobní schůzka trvá orientačně 20-30 minut. 
V případě dotazů neváhejte kontaktovat telefonicky či e-mailem ředitelku mateřské školy. 
 
Vzdělávací oblasti - podpora, přehled k přezkoušení  
I. oblast bilogická 
Dítě a jeho tělo 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a 
neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 
zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních 
dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním 
návykům. Holistické pojetí zdraví. 
II. oblast psychologická 
Dítě a jeho psychika 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, 
psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 
procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací 
schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojování a 
rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení. 
III. oblast interpersonální 
Dítě a ten druhý 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů 
dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 
komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 
IV. oblast sociálně kulturní 
Dítě a společnost 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti 
ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem 
osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, 
morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty. 
V. oblast environmentální 
Dítě a svět 
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární 
povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje 
nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit základ 
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
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V rámci individuálního vzdělávání je zákonnému zástupci doporučena oblast 
vzdělávání 

RVP PV 

ŠVP 

Desatero pro rodiče 
 
 
 
Červen 2021. Mgr. Irena Ryplová, ředitelka MŠ. 

https://www.ms-vcelicka.cz/soubor-rvp-pv-107-.pdf
https://www.ms-vcelicka.cz/soubor-svp-108-.pdf
https://www.ms-vcelicka.cz/soubor-desatero-pro-rodice-109-.pdf

