
 

Individuální 
vzdělávací plán 

3101 ZŘŠ 01.01.2014 Kučerová ŘŠ  S3101-01 

Název procesu: Číslo procesu: Vlastník 
procesu: 

Platnost od: Vyhotovil/la: Schválil/a: Název 
dokumentu: 

 

S3101-01 Individuální vzdělávací plán  1/2 
Tisk: 21.1.2014 

Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu 

 

Individuální vzdělávací plán:  

 Individuální vzdělávací plán je taková forma denního studia, která umožňuje žákovi školy zvládnout obsah a 

rozsah učiva stanoveného učebním plánem za podmínek, které umožní klasifikaci tohoto žáka. 

 Pojem Individuální vzdělávací plán je charakterizován ve školském zákonu 561/2004 Sb. (§ 18).  

 Individuální vzdělávací plán je vyhotoven ve dvou exemplářích. Jeden zůstává zákonnému zástupci nezletilého 

žáka nebo zletilému žákovi, druhý třídní učitelce/třídnímu učiteli (originál předá se složkou ZŘŠ – viz níže).  

 Třídní učitelka/třídní učitel zapisuje povolení, platnost a případné zrušení platnosti individuálního 

vzdělávacího plánu do dokumentace žáka. 

 Třídní učitelka/třídní učitel zkompletuje IVP pro jednotlivé předměty (zajišťuje si žák) a složku předá ZŘŠ. 

 

Žadatelé: 

 Žadatelé o individuální vzdělávací plán jsou zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák (ten ale jen za 

souhlasu osob, které na něj pobírají ekonomické zvýhodnění). 

 O individuální vzdělávací plán lze žádat v těchto případech: 

  1) žák se při studiu soustavně věnuje náročné mimoškolní činnosti (např. sportovní, umělecké apod.) 

  2) žák je dlouhodobě nemocen (kvůli zvýšené absenci může mít problémy s uzavřením klasifikace za pololetí 

školního roku) 

  3) jiné závažné důvody  

 Žadatelé o individuální vzdělávací plán (viz výše) projednají důvody  

- s třídní učitelkou/ třídním učitelem a pak ji předloží řediteli školy 

- přímo s ředitelem školy  

 

Žádost: 

 Žádost o individuální vzdělávací plán obsahuje: 

 název školy (SŠ a MŠ, Na Bojišti 15, Liberec) 

 jméno a příjmení žáka, datum narození, popř. třída 

 důvod žádosti o udělení individuálního vzdělávacího plánu 

 předpokládanou dobu platnosti individuálního vzdělávacího plánu (maximálně jeden školní rok) 

 datum podání žádosti 

 podpis žadatelů (žák + zákonní zástupci) 

 popř. vyjádření třídní učitelky/třídního učitele 

 Po schválení žádosti o individuální vzdělávací plán ředitelem školy si žák domluví úpravy tématického plánu  

v konkrétních předmětech s jednotlivými vyučujícími (na formuláři číslo F3101-30). Vyplněný formulář předá 

své třídní učitelce/třídnímu učiteli.  

 Zákonný zástupce žáka je povinen ihned oznámit jakoukoliv změnu, která se týká IVP. 
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Platnost: 

 Individuální vzdělávací plán vstupuje v platnost rozhodnutím ředitele školy.  

 Individuální vzdělávací plán je platný po dobu stanovenou v rozhodnutí ředitele školy o povolení IVP, nejdéle 

však jeden školní rok. 

 Na každý školní rok je nutné o individuální vzdělávací plán žádat znovu.  

 

Podmínky: 

 Pokud žák do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu nepřevezme 

vytvořené individuální vzdělávací plány pro jednotlivé předměty (převzetí stvrzuje podpisem), ředitel školy 

rozhodne o zrušení individuálního vzdělávacího plánu (§ 41 a § 165 Zákona č. 561/2004 Sb.) 

 Pokud žák neprokáže potřebné znalosti v daných termínech, nebude mít uzavřený ročník. 

 Pokud dojde k závažnému porušení dohodnutého individuálního vzdělávacího plánu, může ředitel školy 

rozhodnout o zrušení jeho platnosti.  

 

V Liberci 01.01.2014  Ing. Zdeněk Krabs, ředitel školy 

 


