
DOHODA 

o některých podrobnostech vzájemných vztahů při realizaci 

individuálního vzdělávání žáka, 

 
kterou uzavřeli 

 

Křesťanská ZŠ a MŠ J. Husa, Šujanovo náměstí 356/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČ:71 340 955, 

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Martinou Horčicovou 

/dále jen škola/ 

a  

………………………………………….…. bytem ……………………………………………, 

zákonným zástupcem žáka/žákyně jménem 

 

…………………………………………..…. bytem…………….……………………………… 

 
1. Škola a rodiče shodně konstatují, že ředitelka školy vydala dne …………………………. pod č. j. 

………………………………….. rozhodnutí, kterým povolila individuální vzdělávání žáka / žákyně 

podle § 41 školského zákona. 
2. Smyslem této dohody je upravit některé podrobnosti vzájemných vztahů školy, rodičů a žáka při 

realizaci individuálního vzdělávání a vytvoření vhodných podmínek jak pro vlastní výkon 

individuálního vzdělávání, tak i pro jeho kontrolu. 
3. K tomu škola zejména: 

a) Ustanovila garanta individ. vzdělávání, kterým je ……………………………………...................... 

Úkolem garanta je poskytovat formou konzultací žákovi, jeho rodičům i osobě, která bude žáka 

vzdělávat, všestrannou pomoc, a to minimálně dvakrát za pololetí. Rodiče se mohou na garanta 

obracet se svými žádostmi, podněty a připomínkami ve věci individuálního vzdělávání žáka.  

b) Umožní žákovi vykonat pololetní zkoušky z příslušného učiva vždy v průběhu měsíce ledna 

a června, podle provozních možností v době navržené rodiči žáka. 
 

4. Rodiče se zavazují, že: 
- po celou dobu individuálního vzdělávání žáka zajistí dostatečné materiální podmínky a podmínky 

ochrany zdraví žáka, nejméně v rozsahu, kvalitě a způsobem, tak jak čestně prohlásili v rámci řízení 

o povolení individuálního vzdělávání žáka, 
- umožní škole provedení prohlídky prostor, ve kterých je žák pravidelně vzděláván a předloží škole 

k prohlídce i učebnice, učební texty, sešity a jiné pomůcky užívané ve výuce žáka, 
- oznámí škole každou změnu v podmínkách, za kterých bylo individuální vzdělávání povoleno, 

tj. zejména změnu osoby, která žáka vzdělává, případně prostorových či jiných podmínek, 
- vždy nejpozději do konce měsíce prosince a konce měsíce května dohodnou se školou termíny, ve 

kterých žák vykoná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva a uhradí finanční částku ve výši 

1 200 Kč. 
    

5. Rodiče berou na vědomí, že porušení povinností z této smlouvy může být posouzeno jako neplnění 

podmínek individuálního vzdělávání. 
 

6. Tato dohoda se uzavírá na dobu individuálního vzdělávání. 
 

 

 

V Brně dne ……………………….. 
 

 

Za školu:                                                                               Rodiče žáka: 
 

 

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


