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Pravidla pro vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a pravidla pro úpravu 

režimu docházky do školy a pravidel klasifikace. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům, kteří dosahují trvale vynikajících 

výsledků v některém předmětu, sportovní či kulturní aktivitě, může ředitel školy povolit úpravu 

režimu docházky do školy a pravidel klasifikace (dále URD) nebo umožnit studium podle 

individuálního plánu (dále IVP). 

Pro jejich udělení stanovuji následující pravidla: 

A. Úprava režimu docházky a pravidel klasifikace pro žáky, kteří dosahují vynikajících 

výsledků při studiu jednotlivých předmětů 

1. Úpravu může povolit ředitel školy na základě doporučení příslušného vyučujícího a třídního 

učitele 

2. Podmínky pro udělení URD jsou: 

a) prokazatelné výsledky v soutěžích a olympiádách, případně publikační a přednášková 

činnost, 

b) studium volitelných a nepovinných předmětů týkajících se daného oboru, 

c) účast na soutěžích, besedách, přednáškách a dalších akcích pořádaných v daném oboru 

školou nebo jinými institucemi. 

3. Žákům studujícím s URD se zpravidla umožní: 

a) termínované zkoušení po dohodě s vyučujícími ve všech předmětech,  

b) účast na seminářích, soustředěních a soutěžích, 

c) studijní volno pro přípravu na zvláště důležité soutěže. 

B. Úprava režimu docházky a pravidel klasifikace pro žáky s vynikajícími sportovními 

nebo kulturními aktivitami 

1. Úpravu může povolit ředitel školy na základě žádosti, která obsahuje stanovisko rodičů a 

sportovního oddílu, příp. kulturní instituce 

2. Podmínkou pro udělení URD jsou:  

a) vynikající potvrzené výsledky ve sportu nebo v kulturní aktivitě,  

b) prokázání důvodu nepřítomnosti předložením plánu nepřítomnosti. 

3. Žákům studující s URD se zpravidla umožní: 

a) termínované zkoušení po dohodě s vyučujícími ve všech předmětech,  

b) účast na soutěžích, soustředěních a vystoupeních, 

c) pravidelné uvolňování z výuky na tréninky a přípravu. Přitom platí, že žák musí 

pravidelně navštěvovat alespoň 50% výuky v každém předmětu.  

C. Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může povolit studium podle IVP na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně 

nadaným nebo z jiných závažných důvodů. Žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka 

nebo zletilý žák se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadaný žák. 

D. Závěrečná ustanovení: 

1. Vzdělávání podle IVP a s URD povoluje ředitel školy zpravidla na období jednoho školního 

roku. 
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2. Na přiznání IVP a URD nemá žák nárok. 

3. Žák je povinen doložit vždy důvod své nepřítomnosti ve škole. 

4. Vzdělávání podle IVP a s URD je s okamžitou platností zrušeno, pokud žák neplní 

stanovené podmínky, zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší 

školní řád. Vzdělávání podle IVP a s URD také zaniká, pokud se podstatně změnily 

podmínky pro jejich udělení (např. zanechání aktivní činnosti apod.) 


