Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.
sady 5. května 2395/21, Východní předměstí 301 00 Plzeň
vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1865

Č.j. : 17/21/22
V Plzni dne 04.01.2022

Nařízení ředitele školy k ukončování klasifikace 1. pololetí školního roku 2021/2022
Vzhledem k epidemiologické situaci nařizuje ředitel školy úpravu školního řádu v bodě:
B. Docházka do školy a nepřítomnost ve škole
1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle platného rozvrhu a zúčastňovat se vyučování
předmětů povinných a těch, které si zvolil. Minimální hranice docházky je stanovena na 70 % ve vyučovacím
předmětu za klasifikační období.

Kde se mění hodnota stanovené minimální hranice docházky z původních 70 % na nově
stanovených 60 %.
Uvedený bod tedy nově zní:
B. Docházka do školy a nepřítomnost ve škole
2. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle platného rozvrhu a zúčastňovat se vyučování
předmětů povinných a těch, které si zvolil. Minimální hranice docházky je stanovena na 60 % ve vyučovacím
předmětu za klasifikační období.

Tento bod dále navazuje na:
5.4. Dodatečná klasifikace
Nedosáhne-li žák uvedené hranice minimální docházky, bude hodnocen v režimu tzv. dodatečné klasifikace. Její
podmínky stanoví v souladu se školním řádem vyučující předmětu. Rozhodné období pro určení 70% hranice
docházky za 1. a 2. pololetí stanovuje pís. B, odst. 2 školního řádu…,

který je nově upraven takto:

5.4. Dodatečná klasifikace
Nedosáhne-li žák uvedené hranice minimální docházky, bude hodnocen v režimu tzv. dodatečné klasifikace. Její
podmínky stanoví v souladu se školním řádem vyučující předmětu. Rozhodné období pro určení 60% hranice
docházky za 1. a 2. pololetí stanovuje pís. B, odst. 2 školního řádu.

Závěrečné ustanovení
Uvedené nařízení ředitele školy je platné pro klasifikační období 1. pololetí školního roku
2021/2022 počínaje dnem 4. 1. 2022.
Mgr. Jiří Jonák
ředitel školy
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