
Oznámení zákonného zástupce o zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Název a adresa mateřské školy:  Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace
                                                     Šafaříkova 9/1050, 702 00 Ostrava

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

Místo trvalého pobytu zákonného zástupce:......................................................................................................................

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

Telefonický kontakt:*.................................................

* nepovinný údaj

Podle 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:

Jméno a příjmení dítěte:......................................................................

Místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu):.....................................................................................................

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

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

Důvody pro individuální vzdělávání dítěte:.......................................................................................................................

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

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte. 

Dále prohlašuji,:
• že  jsem  byl  mateřskou  školou  poučen  o  její  povinnosti  ověřit  úroveň  osvojování  očekávaných  výstupů

v jednotlivých oblastech mým dítětem a zajistím účast na tomto ověřování ve školou stanovených termínech, 
• že  beru  na  vědomí,  že  nezajištění  účasti  na  tomto  ověřování  ve  stanovených  termínech  je  důvodem

pro ukončení individuálního vzdělávání, bez možnosti jeho obnovení, 
• že mi byly mateřskou školou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 

V Ostravě dne:.................................                 Podpis zákonného zástupce:....................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poučení zákonného zástupce k podání oznámení:
Doručení oznámení:
Oznámení se doručuje řediteli mateřské školy, ve které je dítě přihlášeno.
Oznámení je možné doručit společně s přihláškou k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Lhůty pro oznámení: 
Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku nebo po celý školní rok, je zákonný zástupce dítěte
povinen  toto  oznámení  učinit  nejpozději  3  měsíce  před počátkem školního  roku.  V průběhu  školního  roku  musí
oznámení, že zvolili formu individuálního vzdělávání dítěte, písemně doručit ředitelce mateřské školy ihned, a následně
lze  plnit  povinnost  individuálního  předškolního  vzdělávání  nejdříve  ode  dne,  kdy  bylo  oznámení  o  individuálním
vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání a to v řádném termínu 3. středu v měsíci listopadu, případně
v náhradním termínu 2. středu v měsíci prosinci.


