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ZÁSADY ČÁSTEČNÉHO UVOLNĚNÍ Z VÝUKY
1) Částečné uvolnění z výuky je platné teprve až po schválení žádosti vedením
školy a nabývá platnosti v den vydání rozhodnutí.
2) Rozhodnutí o částečném uvolnění z výuky má platnost jeden školní rok.
3) Pokud student nedodržuje zásady tohoto rozhodnutí, a tím neplní své studijní
povinnosti, částečné uvolnění z výuky bude ředitelem školy zrušeno.
4) Částečné uvolnění z výuky může být zrušeno na základě žádosti studenta či
jeho zákonného zástupce adresované řediteli školy.
5) Student je povinen informovat o tomto rozhodnutí vyučující všech předmětů,
jichž se toto rozhodnutí týká.
6) Při částečném uvolnění z výuky je studentovi automaticky přiznáno studium
formou konzultací ve všech předmětech kromě předmětů, které jsou
rozhodující pro odborné zaměření studenta. Tzn. student navštěvuje hodiny
hlavního oboru dle rozvrhu hodin a pro ostatní předměty platí zásady
studia formou konzultací.
Zásady studia formou konzultací
a) Student je povinen j e d n o u m ě s í č n ě kontaktovat všechny vyučující
předmětů, které studuje formou konzultací, a domluvit se s nimi na termínu
zkoušení. Formu a obsah zkoušení určuje vždy vyučující. Po dohodě studenta
s vyučujícím lze stanovit rámcové termíny zkoušení i na delší období dopředu.
b) Student je povinen pravidelně si doplňovat zameškané učivo.
c) Student je povinen vždy k datu příslušné pedagogické rady za dané
čtvrtletí (viz harmonogram školního roku) kontaktovat všechny vyučující a
nechat si podpisem potvrdit protokol plnění studijních povinností, stvrzující
řádnou komunikaci mezi studentem a vyučujícím a řádné plnění jeho
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studijních povinností (doplňování probraného učiva,
klasifikace). Vyplněný protokol odevzdá zástupci ředitele ke
kontrole vždy k datu příslušné pedagogické rady. Pokud tak neučiní, či
vyučující uzná, že student neplní své studijní povinnosti, bude mu studium
formou konzultací zrušeno. Případné výjimky se řeší podáním žádosti k řediteli
školy.
d) Student, jemuž bylo povoleno studium formou konzultací, je povinen z daných
předmětů uzavřít své pololetní hodnocení nejpozději ke dni uzavření
klasifikace za příslušné pololetí, dle harmonogramu příslušného
školního roku.
e) Nedodržení zásad studia formou konzultací je důvodem k zrušení částečného
uvolnění z výuky.

Mgr. Helena Kripnerová, v. r.
Ředitelka školy
Převzal dne___________________
podpis studenta___________________________
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