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ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - IVP 
 

 

1. Pojem IVP 
 

V zákonu 561/2004 (školský zákon), §18 je stanoven pojem IVP tak, že jej může 
povolit ředitel školy na základě písemného doporučení školského poradenského 

zařízení či z jiných závažných důvodů. 
Studium podle IVP může být povoleno nezletilému žákovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonných 
zástupce a zletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s 

mimořádným nadáním na jeho žádost. 
Podle vyhlášky 13/2005 (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), §5, 

odstavec (1) je v IVP povoleným z jiných závažných důvodů (zdravotní důvody – 
např. rizikové těhotenství, rekonvalescence po úrazech a operacích atd., sociální 

důvody – zabezpečení rodiny, sportovní reprezentace, ap.).určena zvláštní 
organizace výuky, délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání 

stanoveného školním vzdělávacím programem. 

Individuální studijní plán předepisuje v rámci teoretické přípravy minimálně 50% 
vyučovacích hodin v jednotlivých předmětech, pro praktickou přípravu je to 90% 

vyučovacích hodin. 
 

 
2. Žádost o IVP 

 
Žádost o IVP předkládá zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák písemně 

řediteli školy.  
Žádost obsahuje 

1. Adresáta žádosti – ředitele školy. 
2. Základní informace o žákovi (jméno a příjmení, datum narození, třída). 

3. Z jakých důvodů se o IVP žádá. 
4. Doklady s doporučením školského poradenského zařízení či lékaře, případně 

jiné vyjádření osoby zodpovídající za žákovu mimoškolní činnost, např. trenéra. 

5. Od kdy a na jak dlouhou dobu se žádá o IVP. 
6. V žádosti o IVP se uvede i požadovaná doba uvolnění žáka z vyučování. Žáka 

denního studia nelze uvolnit z docházky na převážnou část školního roku, s 
výjimkou předmětů tělesná výchova a estetická výchova. 

7. Datum podání žádosti a podpis zákonného zástupce nezletilého žáka či zletilého 
žáka. 

8. Navržená kritéria k uzavření klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech, 
ve kterých je 

žádán IVP, podepsané vyučujícími daných vyučovacích předmětů. 
9. Vyjádření třídního učitele. 

 

 



Je-li odůvodněný předpoklad, že žák nesplní klasifikaci v řádném termínu určeném 

ročním plánem práce školy, musí být součástí žádosti o IVP také požadavek na 
prodloužení klasifikačního období. 

Podle zákona 561/2004, § 52, odstavec (2) nelze-li žáka hodnotit na konci prvého 
pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby 

hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
prvního pololetí. Není-li možné hodnotit žáka ani v tomto náhradním termínu, žák 

se za první pololetí nehodnotí. 
Podle zákona 561/2004, § 52, odstavec (3) nelze-li žáka hodnotit na konci 

druhého pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 

druhé pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

 
3. Platnost IVP 

 

Ředitel školy schválí žádost o IVP, pokud je doložena termíny a způsoby uzavření 
klasifikace 

v konkrétních předmětech (zkoušení písemně, ústně, samostatnou prací apod.) s 
podpisy příslušných vyučujících. Vyučující podpisem potvrdí souhlas s doloženým 

způsobem klasifikace žáka. 
IVP je platný pouze pro příslušný školní rok, pokud není povoleno jinak. Pokud 

trvají důvody k jeho požadování, je nutno na každý další školní rok o IVP žádat 
znovu. Pokud dojde k závažnému porušení dohodnutého IVP, může ředitel školy 

rozhodnout o zrušení jeho platnosti. 
IVP je vyhotoven ve dvou exemplářích. Jeden zůstává zákonnému zástupci žáka, v 

případě plnoletosti žákovi, druhý třídnímu učitelovi, který je povinen průběžně 
kontrolovat dodržování povoleného IVP. 

Povolení, platnost a případné zrušení platnosti IVP zapisuje ředitel školy do 
matriky školy. 
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V souladu s ustanovením §18 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o povolení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu na období: 

 

……………………………………………………….. 
 
 

Jméno žáka/žákyně: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bydliště:  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ročník:  ………………… Obor: ……………………………………………………………………………….. 
 

 
Důvod (vyjádření lékaře/školského poradenského zařízení/sportovní asociace): 
 
 
 
 
 
            

…………………………….. 
                   (razítko a podpis) 

 
Zletilý žák: …………………………………… 
   (podpis) 

 
Zákonný zástupce nezletilého žáka*:  ………………………………………………    …………………………………… 
      (jméno a příjmení)    (podpis) 

 

Souhlasné stanovisko nezletilého žáka :   …………………………………… 
      (podpis)  

 
V ……………………………………….. 
 
Datum: ………………………………. 
 

 Vyplňte, pokud je žák nezletilý   

ŽÁDOST  O  POVOLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODLE 

INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 


