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Individuální vzdělávací – studijní plán je právním institutem, který je určen k tomu, aby
studenti, kteří z výjimečných a různých důvodů potřebují zvláštní organizaci vzdělávání,
mohli takové organizace vzdělávání dosáhnout.
Na přiznání individuálního vzdělávacího – studijního plánu není výslovný právní nárok,
zákon totiž řediteli neukládá, aby požadavku na jeho přiznání vyhověl, ale ředitel školy může
individuální vzdělávací – studijní plán přiznat na základě žádosti studenta, který dosáhl
svéprávnosti, nebo pokud se tak ještě nestalo, tak na základě žádosti studenta doplněné
vyjádřením jeho zákonného zástupce nebo zástupců.
Ředitel o žádosti rozhodne svým rozhodnutím, které ale nemá zákonem stanovené náležitosti,
protože není rozhodnutím správním.
Individuální vzdělávací – studijní plán lze přiznat na základě tří základních důvodů, jimiž
jsou:
1) speciální vzdělávací potřeby studenta,
2) mimořádné nadání studenta,
3) jiné závažné důvody, především zdravotní a sociální.
V případě, že je žádost podávána z důvodů č. 1 a č. 2, musí být doplněna doporučením
školského poradenského zařízení a toto doložení je podmínkou pro možnost ředitele školy
o žádosti kladně rozhodnout.
Jestliže je žádost podávána ze zdravotních důvodů, musí být doplněna doporučením lékaře
resp. příslušného zdravotnického zařízení.
Žádost podávaná z důvodů sociálních spočívajících v tom, že je student hmotně
nezabezpečen, je třeba, aby tuto skutečnost doložil např. tím, že:
-

je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle příslušného zákona
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů,
je u něj dán zákonný nárok na zvýšení příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách,
je u něj dán zákonný nárok na úhradu potřeb dítěte podle zák. č. 117/1995 Sb.

Žádost o přiznání individuálního vzdělávacího – studijního plánu musí být podána písemně
s výslovným uvedením důvodu a jeho doložením výše uvedenými doklady, a to k rukám
ředitele školy a nejpozději do dvou měsíců od započetí školního roku, výjimečně ji lze
přijmout jen v případě, že některý z důvodů výše uvedených, především důvody uvedené pod
bodem č. 3, prokazatelně nastal až po uplynutí této lhůty.
V případě, že žádost neobsahuje některé nezbytné náležitosti, ředitel vyzve žadatele k jejich
doplnění a určí lhůtu, do kdy se tak musí stát a pokud takto určená lhůta proběhne marně,
žádost bude odložena bez projednání.
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