
 
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, 
příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště 

 
Správní orgán (škola)  
Základní škola a Mateřská škola Prakšice, příspěvková organizace  
687 56 Prakšice 100 
IČO: 70943311 
zastoupená Mgr. Marcelou Chmelovou, ředitelkou školy 
 
Žadatel (zákonný zástupce nebo fyzická osoba, která osobně pečuje o dítě v pěstounské péči, která bude 
účastníka řízení, dítě, v přijímacím řízení zastupovat) 
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………….. 
Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………….. 
Jiná adresa pro doručování1) ................................................................................................................ 
Telefon a e – mail  ……………………………………… a …………………………………………………………………. 

Účastník řízení (dítě) 
Jméno a příjmení dítěte …………………………………………………………………………………………………… 
Rodné číslo ……………………………………… ……………………………………………………………  
Místo trvalého pobytu  ……………………………………………………………………………………………………. 

 Žádost o povolení individuálního vzdělávání 
 

Žádám ve smyslu § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a následně zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu o povolení individuálního vzdělávání v Základní škole a 
Mateřské škole Prakšice, příspěvkové organizaci.  

Období, ročník, ve kterém má 
být žák vzděláván 

 

Důvody pro individuální 
vzdělávání žáka 
 

 

Popis prostorového a 
materiálně technického 
zabezpečení vzdělávání a 
podmínek ochrany zdraví 
individuálně vzdělávaného 
žáka 

 

Další skutečnosti, které mají 
vliv na průběh vzdělávání žáka 

 

 V přílohách přikládám zákonem požadované podklady: 
1. Doklad o vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat 
2. Seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce využívány, pokud nejde o učebnice 
uvedené v § 27 odst. 1 
3. Vyjádření školského poradenského zařízení. 
 
V …………………………….. dne …………………                                                    …………………………………………… 

     podpis zákonného zástupce2)  
1)Např. poštovní adresa, datová schránka 
2) Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci dítěte právo 
jej zastupovat při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše 
podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně 
jednat, postačí k jednání jen jeden z jeho rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat se třetí stranou (školou). 
Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), která je v dobré víře, má se za to, že jedná se 
souhlasem druhého rodiče (§876 odst. 3 občanského zákoníku). 


