Sportovní a podnikatelská
střední škola, s.r.o.
Sady 5. května 21, 301 12 Plzeň
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1865

PODMÍNKY DALŠÍCH FOREM VZDĚLÁVÁNÍ
k rozhodnutí ředitele školy č. j.:
INDIVIDUÁLNÍ REŽIM DOCHÁZKY (IRD)
Obecná ustanovení
Tímto opatřením není dotčen statut žáka střední školy ani smlouva o studiu. IRD je upaven
školním řádem, pís. B, odst. 12. Na povolení IRD není právní nárok a je projevem dobré vůle
obou zúčastněných stran.
Podmínky individuálního režimu docházky:
Žák se účastní výuky podle svých individuálních možností. K minimální hranici docházky
v jednotlivých vyučovacích předmětech za klasifikační období (viz školní řád pís. B, odst. 1)
se nepřihlíží. Ostatní ustanovení školního řádu, zejména omlouvání absence zůstávají
v platnosti. Povinností žáka je samostatně si zjišťovat a průběžně doplňovat probranou látku,
plnit podmínky klasifikace stanovené vyučujícím daného předmětu, chovat se v souladu
s pravidly školního řádu. Žák má právo, pokud o to písemně požádá, využívat možností
stanovených tzv. plánovaným zkoušením. Zároveň je povinen dodržovat jeho podmínky.
V rámci vzdělávání v IRD lze využívat po dohodě s vyučujícím daného předmětu
komunikační programy (e-mail, skype…atd.).
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVPj) Z JINÝCH VÁŽNÝCH DŮVODŮ
Obecná ustanovení
Tímto opatřením není dotčen statut žáka střední školy ani smlouva o studiu. IVP z jiných
vážných důvodů upravuje § 18, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a školní řád pís. D,
odst. 2. Na povolení IVP z jiných vážných důvodů není právní nárok a je projevem dobré vůle
obou zúčastněných stran.
Podmínky individuálního vzdělávacího plánu z jiných vážných důvodů
V případě závažných důvodů může ředitel školy zprostit žáka povinnosti zúčastňovat se
každodenní výuky. V takovém případě se žák účastní pouze konzultací určených vzdělávacím
plánem. Počet konzultací určuje po dohodě se žákem vyučující na základě dosažených
výsledků vzdělávání žáka (viz plán vzdělávání). Žákovi jsou zadávány úkoly k domácímu
studiu, konzultace (viz plán vzdělávání) slouží ke kontrole dosažených výsledků vzdělávání,
zadání navazujících témat, vysvětlení a procvičení probírané látky. Ke vzdělávání lze
využívat po dohodě s vyučujícím daného předmětu komunikační programy (např. el. pošta,
skype atd). Nepřítomnost na plánovaných konzultacích je žák povinen předem omluvit.
Součástí tohoto rozhodnutí je plán vzdělávání v jednotlivých předmětech.
Za umožnění vzdělávání formou IVP z jiných vážných důvodů si škola účtuje částku podle
platného ceníku, která je splatná v termínech pro úhradu školného.
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PLÁNOVANÉ ZKOUŠENÍ (PZ)
Obecná ustanovení
Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu a
zúčastňovat se vyučování předmětů povinných a těch, které si zvolil.
Minimální hranice docházky za klasifikační období je stanovena školním řádem (B1). Na
povolení PZ není právní nárok a je projevem dobré vůle obou zúčastněných stran.
Podmínky plánovaného zkoušení
Žák je povinen plnit požadavky ke klasifikaci stanovené vyučujícím daného předmětu.
Získávání podkladů pro klasifikaci (testy, ústní zkoušení, písemné práce…) je plánováno ve
spolupráci se žákem. Toto ustanovení se nevztahuje na práce, označené v systému Bakaláři
jako „plánované“. Pokud se žák plánované práce neúčastní, je povinen si tuto dopsat ve lhůtě
stanovené vyučujícím. Nepřítomnost na dohodnutých plánovaných konzultacích je žák
povinen předem omluvit.
Poučení
Porušení podmínek IRD, IVPj, PZ, porušení školního řádu, porušení smlouvy o studiu jsou
důvodem k okamžitému zrušení uvedených forem vzdělávání, nebo odstoupení od smlouvy o
vzdělávání ze strany školy.
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