INFORMACE PRO RODIČE – INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Doručení oznámení:
Zákonný zástupce dítěte podá řediteli mateřské školy oznámení o zahájení individuálního
vzdělávání jako jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání písemně.
Může využít formuláře, které nabízí mateřská škola při zápisu do MŠ nebo na webových
stránkách MŠ www.mszdar.cz .
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, tj do 31.5.2022.
V ostatních případech doporučujeme oznámení učinit nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má
dojít k zahájení individuálního vzdělávání dítěte.
Informace o ověření očekávaných výstupů:
Mateřská škola na informativní schůzce při předávání rozhodnutí zákonnému zástupci zároveň
předá vzdělávací obsah svého Školního vzdělávacího programu a Desatero předškoláka, podle
kterého ověří, jakým způsobem je dítě vzděláváno v úrovni osvojování očekávaných výstupů v
jednotlivých oblastech uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
vzdělávání a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání dítěte. Způsob
a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád Mateřské školy Žďár nad
Sázavou.
V Mateřské škole Žďár nad Sázavou se podle školního řádu uskuteční ověření ve třetím
listopadovém týdnu, ve školním roce 2022/2023 to bude dne 15.11.2022 s náhradním
termínem dne 6.12.2022 na MŠ Okružní od 13.00 do 16.00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u
ověření.
Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální
vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v
náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení
individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání
dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
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Mateřská škola Žďár nad Sázavou, p.o.

ředitelka Mgr. Iveta Klusáková

Okružní 729/73, 591 01 Žďár nad Sázavou
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