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MIMOŘÁDNÝ REŽIM STUDIA ve školním roce 2022/23 
 

Všechny žádosti jsou adresovány na vedení školy a podávají se na studijním oddělení. 

Škola se k žádosti vyjádří do 14 dní ode dne, kdy dokumenty obdržela.  

 

I. Uvolnění z důvodu 
studia v zahraničí 
(žádost se podává na 
přiloženém formuláři) 

 
Studium v zahraničí – 
nezapočtená absence 
(max. 1 semestr) 

 
Žádost musí být podána nejpozději do 31. 5. 
předchozího školního roku a do 30. 11. pro 
druhý semestr příslušného školního roku. 
 

II. Individuální 
vzdělávací plán IVP 
(žádost se podává na 
přiloženém formuláři) 

 
Dlouhodobé studium 
v zahraničí  
(celý školní rok) 
 

 
Žádost musí být podána nejpozději do 31. 5. 
předchozího školního roku. 

III. IVP na základě 
Psychologicko- 
pedagogické poradny 

 
IVP u prezenční výuky  

 
Zpráva z Psychologicko-pedagogické poradny 
musí být předána škole neprodleně po vzniku 
události. 
 

IV. Uvolnění z tělesné 
výchovy 
(žádost se podává na 
přiloženém formuláři) 

 
Zdravotní omezení na 
základě stanoviska 
lékaře 

 
Žádost musí být podána neprodleně po vzniku 
události.  
K žádosti se přikládá lékařské potvrzení. 

 

I. a II. Uvolnění a Individuální vzdělávací plán IVP 
Termín a důvody podání žádosti o IVP jsou uvedené v úvodním přehledu. 

Uvolnění na jeden semestr z důvodu studia v zahraničí se obvykle schvaluje ve 3. a ve 4. ročníku. IVP z důvodu 

dlouhodobého studia v zahraničí se obvykle schvaluje studentům 4. ročníku z důvodu náročnosti studia a 

dalších studijních povinností v jiných ročnících (např. VWA). 

V případě nepředvídatelných událostí se jednotlivé případy řeší individuálně, žádost musí být podána 

neprodleně po vzniku události. 

IV. Uvolnění z tělesné výchovy 
Uvolnění z TV se řídí § 67 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V předmětu tělesná výchova 

ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák 

uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z TV hodnocen, na vysvědčení bude „U“. 

Všechny absence a mimoškolní aktivity studentů hlásí rodiče třídnímu učiteli. 

 

 


