
DOMÁCÍ (INDIVIDUÁLNÍ) VZDĚLÁVÁNÍ 

Od 1. 9. 2016 na naší škole otevíráme možnost tzv. domácího vzdělávání. Jedná se o formu 

vzdělávání, která je rovnocennou formou plnění povinné školní docházky. Vycházíme tak 

vstříc dotazům některých rodičů, kteří se na nás v poslední době obrátili. Jedná se tedy o 

povinnou školní docházku formou individuální výuky. V současnosti tuto možnost otevíráme 

pouze pro žáky prvního stupně základní školy.  

 Domácí vzdělávání se uskutečňuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Na naší škole hodláme 

vzdělávat žáky podle: 

§41 Individuální vzdělávání – „domácí“ školáci 

§38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České 

republiky – „zahraniční“ školáci 

Co potřebujete jako rodič, který chce své dítě vzdělávat doma 

1) Minimálně středoškolské vzdělání, prokázané maturitním vysvědčením 

2) Stanovisko pedagogické poradny 

3) Vyplněnou žádost o přestup a žádost o povolení individuálního vzdělávání 

Co nabízíme my 

 po předchozí domluvě možnost prohlédnout si výuku 

 konzultace prostřednictvím emailu, Skypu, telefonu a konzultace přímo ve škole 

 možnost účastnit se výuky, např. jeden den v týdnu v určitém časovém úseku, např. 

pololetí 

 možnost účastnit se společných akcí (škola v přírodě, výlety, exkurze) 

 spolupráci při formulování vzdělávacích cílů pro dítě na konkrétní školní rok 

 učebnice a pracovní sešity k zapůjčení  

 elearning 

Podmínky 

 Vedení žákovského portfolia (český jazyk, matematika, angličtina, projekt humanitní 

nebo přírodovědný, umění a kultura, tělocvik), portfolio může mít různou podobu, 

např. sbírka minerálů, herbář, listinná podoba, prezentace na PC, blog s pracemi dětí 

 Individuální přezkoušení v každém pololetí (o víkendu) 

 Slovní hodnocení napsané rodičem s popsáním pokroků žáků za aktuální pololetí 

Forma přezkoušení 

 pozorování dítěte při práci s pomůckami v naší škole či ukázka práce na vlastním 

materiálu z domova 

 přezkoušení pod vedením našeho pedagoga z látky, která dle ŠVP přísluší danému 

ročníku a pololetí 


