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Domácí vzdělávání na I. stupni ZŠ v ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 
Domácí vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a respektuje doporučení MŠMT. 

Žáci jsou do něho zařazeni na základě žádosti rodičů v souladu s platnou legislativou.  

Doporučení pro domácí vzdělávání v ZŠ a MŠ Synkov-Slemeno 

Učitel: 

 zveřejní kritéria naplnění výstupů ve svém předmětu pro dané pololetí  

 reaguje na žádosti o konzultace (telefonické, internetové, osobní) ze strany žáků i 

rodičů žáků v domácím vzdělávání 

 poskytne rodinám žáků v DV potřebné učebnice, případně materiály a pracovní sešity, 

po vzájemné dohodě také zapůjčí knižní zdroje ze školní knihovny, pomůcky... 

 je připraven v rámci triády na zhodnocení práce ve svém předmětu na základě 

předloženého portfolia a následné vypracuje slovní hodnocení společně s rodičem 

odpovědným za vzdělávací cestu, v němž popíší žákův posun a práci v daném oboru za 

pololetí                                                                           

Žák: 

 pracuje na naplnění výstupů v jednotlivých oborech v součinnosti se svým rodičem 

 sestavuje si své portfolio, které vystihuje dosažení posunů a zvládnutí daného učiva, 

ale i zaznamenává své cíle a zájmy v daném oboru 

 zúčastní se hodnotící triády s jednotlivými učiteli  

 může se obrátit s žádostí o konzultaci, zapůjčení či doporučení materiálů ke studiu na 

jednotlivé učitele 

Rodič: 

 získá kritéria naplnění cílů všech oborů v daném pololetí školního roku v jednotlivých 

ročnících 

 podporuje v souladu s osobnostními předpoklady svého dítěte jeho studijní pokrok 

postavený na vnitřní motivaci 

 může se obrátit s žádostí o konzultaci, zapůjčení či doporučení materiálů ke studiu na 

jednotlivé učitele 

 sestavuje hodnocení na konci pololetí ve spolupráci s učiteli jednotlivých oborů 

Všechny zúčastněné strany se seznámily s dodatkem školního řádu o domácím vzdělávání a jsou 

jim jasná jejich práva i povinnosti. 

Dne 1. 2. 2021 
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