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Informace o individuálním (domácím) vzdělávání 

Následující informace jsou určeny pro zákonné zástupce žáků, kteří uvažují o individuálním 

(domácím) vzdělávání.   

 

Současná legislativní úprava umožňuje 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), v platném znění. 

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění 

povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek odpovídá zákonný zástupce žáka. 

Zákonný zástupce podle tohoto ustanovení odpovídá za zajištění plnění podmínek ke vzdělávání, zejména 

podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka v souladu s vydaným rozhodnutím o povolení 

individuálního vzdělávání. 

Zákonný zástupce vyplní žádost, která není nikterak právně závazná a lze užít i vlastní formy žádosti, 

která však musí ze zákona splňovat tyto náležitosti: 

1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu 

žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu. 

2. Uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván: 

Žádost o povolení individuálního vzdělávání musí obsahovat všechny požadované informace podle § 

41 školského zákona, včetně určení období, po které zákonní zástupci žádají o zařazení do této formy 

vzdělávání. Je vhodné povolovat individuální vzdělávání nejméně na dobu jednoho pololetí. Pokud 

se naopak zákonní zástupci rozhodnou individuální vzdělávání ukončit dříve, než je v povolení 

stanoveno, mohou tak učinit kdykoli. 

3. Důvody pro individuální vzdělávání žáka:  

Jako nejčastější důvody jsou uváděny např.:   

- Zdravotní stav žáka, který nedovoluje pravidelnou řádnou docházku do školy. 

- Časté pracovní cesty zákonných zástupců a jejich rodiny dlouhodobějšího charakteru. 

- Potíže žáků různého charakteru  

- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáci mimořádně nadaní, kdy žákům 

nevyhovuje tempo nebo metody a formy vzdělávání.   

V těchto případech mohou zákonní zástupci s výhodou využít individuální přístup ke vzdělávání. 

4. Popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání  a podmínek ochrany 

zdraví individuálně vzdělávaného žáka: 

Ředitel školy uvede ve správním řízení konkrétní důkazy týkající se zajištění podmínek pro 

individuální vzdělávání vždy, pokud je to nutné ke zjištění stavu věci podle § 52 správního 

řádu:  Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy 

účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. 

5. Doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat: 

Prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení. Zákonný zástupce nemusí být 

zároveň vzdělavatelem. Vzdělavatelem může být jiná osoba, která splňuje požadovanou úroveň 

vzdělání.  Žadatel k žádosti přiloží kopii dokladu  nejvyšším dosaženém vzdělání osoby, která bude 

žáka vzdělávat. Pro žáka 1. stupně doklad o maturitní zkoušce. 



2 
 

Jestliže tedy zákonný zástupce uvede do žádosti, že vzdělavatelem bude jiná osoba, uvede její jméno 

a doloží její doklady o dosaženém vzdělání, naplní se tím podmínky zákona, přestože sám požadavky 

na vzdělání nesplňuje. 

6. Seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice 

uvedené v § 27 odst. 1: 

Ustanovení § 27 odst. 1 školského zákona se týká učebnic a učebních textů, kterým ministerstvo 

udělilo schvalovací doložku a zařadilo je do seznamu učebnic  a učebních textů. Seznam je zveřejněn 

na webových stránkách ministerstva.  Učebnice uvedené v tomto seznamu jsou právnickým osobami 

vykonávajícími činnost základní školy bezplatně poskytovány žákům a na jejich poskytnutí v souladu 

s § 27 odst. 3 školského zákona mají nárok i žáci s povoleným individuálním vzděláváním. Proto není 

nutné uvádět tyto učebnice v žádosti  o povolení individuálního vzdělávání a zákonný zástupce uvádí 

pouze seznam učebnic, které nemají schvalovací doložku, bude-li takové používat. 

7. Další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka: 

Uveďte jakékoliv další skutečnosti, které souvisejí se žádostí o povolení individuálního vzdělávání. 

Může se jednat o např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky 

zkoušek podle § 41 odst. 4. školského zákona.   

8. Vyjádření školského poradenského zařízení: 

Školskými poradenskými zařízeními jsou podle § 116 školského zákona pedagogicko-psychologické 

poradny (PPP) nebo speciálně pedagogická centra (SPC), zapsaná v rejstříku škol a školských 

zařízení. Pro platnost vyjádření není rozhodující, které školské poradenské zařízení v ČR posouzení 

vydá. 

Pozn.: dítě musí být žákem školy, ve které žádáte o povolení individuálního vzdělávání, pokud tomu 

tak není, musíte současně požádat o přijetí do základní školy  

 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)  

§ 41 Individuální vzdělávání  

(1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné 

školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo 

bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,  

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,  

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,  

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví 

individuálně vzdělávaného žáka,  

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,  

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 

odst. 1,  

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,  

h) vyjádření školského poradenského zařízení.  
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(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud  

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,  

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany 

zdraví žáka,  

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,  

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

  

(4) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž 

byl přijat k plnění povinné školní docházky.  

 

(5) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení pololetí.  

 

(6) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání 

zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský 

úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.  

 

(7) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání  

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a 

ochrany zdraví žáka,  

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,  

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,  

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5, nebo  

e) na žádost zákonného zástupce žáka.  

 

(8) Ředitel 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 ředitele školy o 

zrušení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.  

 

(9) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a 

základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a 

kompenzačních učebních pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k 

plnění povinné školní docházky.  

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky Částka: 11/2005 Sb. Ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

 

§ 18  

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 

období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České 

republiky (dále jen "zkoušející škola").  

 

Zkouška se koná:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,  

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se 

k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání,  
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(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze 

školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se 

zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat 

předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi 

vysvědčení.  

 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 

plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky 

za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.  

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové 

škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.  

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové 

škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání 

a znalosti vyučovacího jazyka.  

 

§ 18a  

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 

období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu 

vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou 

předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.  

 

(2) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 

plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání 

žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.  

 

(3) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové 

škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.  

(4) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové 

škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání 

a znalosti vyučovacího jazyka.  

 

§ 18b  

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 

1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.  

 

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze 

zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za 

které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi 

vysvědčení.  

 

(3) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.  
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§ 18c  

(1) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 

písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže  

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo 

v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a 

žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo  

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 

odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.  

 

(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 

odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy 

zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou 

na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá 

vysvědčení.  

 

(3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 

odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s 

vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České 

republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním 

poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.  

 

(4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal vysvědčení, v plnění 

povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na 

základě tohoto vysvědčení.  

 

§ 18d  

(1) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky 

nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, 

zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených 

vysvědčením.  

 

(2) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z 

jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.  

 

§ 19  

(1) Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.  

 

(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu,  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 

(3) Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se 

zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li 

k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel 

zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví 

ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců 

po skončení období, za které se zkouška koná.  
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(4) Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným 

časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.  

 

§ 20  

(1) Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle 

§ 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3.  

 

(2) Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text "Žák/yně plní povinnou 

školní docházku podle § 38 školského zákona".  

 

(3) Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 16 odst. 3. Pro stanovení stupně celkového 

hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo hodnocení na osvědčení vydaném podle § 18c odst. 3.  

 

(4) Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle ředitel této školy 

řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.  

 

(5) O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

 

(6) V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o 

přezkoušení podle § 22. 

 

 


