
 

 

 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S ÚSMĚVEM 
 

NABÍZÍME: 

 

• KVALITNÍ ZÁZEMÍ (Bakalář – eŽK, plán práce, EduIn) 

• MATERIÁLNÍ PODPORU (učebnice, elektronická portfolia, modelové úlohy a také podporu výuky 

– užitečné odkazy, pracovní listy aj.) 

• ÚČAST NA AKCÍCH ŠKOLY (lyžařský výcvik, turistické výlety, jarmark atd.) 

• KONZULTACE (koordinátor individuálního vzdělávání společně s učiteli) 

• MOŽNOST KONZULTACE S VYUČUJÍCÍMI 

• VSTUPNÍ ROZHOVOR PŘED POVOLENÍM INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

(Cílem je seznámit se se záměry rodiny, informovat zákonné zástupce o podmínkách individuálního 

vzdělávání stanovených školským zákonem, o specifických podmínkách školy a o rizicích, které tato 

forma vzdělávání přináší. Součástí rozhovoru je také prodiskutování důvodů pro volbu 

individuálního vzdělávání a také ujasnění si toho, co zákonní zástupci a žák od IV očekávají). 

• DISTANČNÍ FORMU PŘEZKOUŠENÍ (v odůvodněných případech) 

 

 

POŽADUJEME: 

 

• DOLOŽENÍ DOKUMENTŮ 

Veškeré formuláře a pokyny jsou na stránkách naší školy (www.zsloucnand.cz) 

• PRÁCE S E-PORTFOLII   

Jedná se o postupné plnění elektronického portfolia žáka. Vkládání různých příspěvků, materiálů a 

prací žáka. Lze vložit i video dokumentující průběh nebo výsledky vzdělávání dítěte. Tento způsob 

prezentace se stal velmi oblíbeným. Přistupujte k plnění portfolia zodpovědně, respektujte, prosím, 

požadavky pro daný předmět. Zejména ve výchovách jsou materiály v portfoliu hlavním nástrojem 

hodnocení Vašeho dítěte.  Prosím, dodržujte termín pro ukončení vkládání do portfolia!!! Pokud 

nebude dodržen termín pro odevzdání materiálů do portfolia, koordinátorka vás vyzve k doplnění 

materiálů a stanoví náhradní termín. Na ukládání materiálů po uplynutí náhradního termínu již 

nebude brán zřetel. 

• VYPLNĚNÍ HODNOTÍCÍHO FORMULÁŘE  k pololetí a ke konci školního roku. Lze  hodnotit 

známkami, nebo slovně. Záleží jen na Vás, jakou formu hodnocení si zvolíte. Prosím, zasílejte nám 

hodnotící formulář v textovém formátu a dodržujte termín pro odevzdání!!! Formulář najdete na 

stránkách naší školy. 

• POTVRZENÍ O NAVŠTĚVOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU 

Pokud Vaše dítě navštěvuje nějaký zájmový kroužek, prosíme o vyplnění formuláře, který nám 

umožní lépe zmapovat dovednosti a zájmy dítěte a objektivněji tak ohodnotit výchovy. Formulář 

najdete na stránkách naší školy. 

• ZPRACOVÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ (TESTŮ) Z RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ 

Jedná se o úkoly komplexního charakteru, přičemž se snažíme být opět průvodci vzděláváním dítěte. 

Naším cílem je usnadnění průběhu samotného přezkoušení a odbourání případných obav dítěte. 

 



Požadavky k přezkoušení - I. stupeň 

 

1) Hlavní předměty 

Matematika, český jazyk, anglický jazyk – testy (vypracované doma), osobní setkání u nás ve škole 

- doptávání se (matematika, čj-sloh, čtení, aj- komunikace v cizím jazyce) + portfolio 

 

 

2) Ostatní 

Prvouka, přírodověda, vlastivěda – řízený rozhovor při osobním setkání společně s hlavními 

předměty + portfolio 

 

 

3) Výchovy 

Hodnocení dle uložených materiálů v portfoliu (množství, kvalita, termín odevzdání). 

Tělesná výchova – do portfolia min. 2 videa za pololetí (výběr z oblastí: atletika, gymnastika, 

sportovní hry, lyžování, plavání, aerobic, tanec a jiné netradiční sporty – př. FreeRun aj.) + případně 

seznam sportovních  kroužků 

 

Výtvarná výchova – do portfolia min. 5 výkresů s použitím min. tří výtvarných technik (možná i 

kombinace technik) + případně formulář ke kroužku 

 

Pracovní výchova – do portfolia min. 3 výrobky s použitím různých materiálů + případně formulář 

ke kroužku 

 

Hudební výchova – do portfolia 1 video  (Př: hra na hudební nástroj, zpěv …) + případně formulář 

ke kroužku 

 

Informatika –  do portfolia 1 elektronicky zpracovaný soubor (textový dokument, obrázek, 

prezentace, video..) 

 


