
PRAVIDLA PRO ŽÁKY  SG  na školní rok  2016/17 

 

Žáci SG budou rozděleni do tří skupin dle jejich výkonnosti a studijních výsledků. 

Pro všechny sportovce platí zásada, že pokud se nemohou zúčastnit z jakýchkoliv důvodů 

výuky, tréninku, naplánovaných konzultací nebo zkoušení, omlouvají se vyučujícím a 

trenérům zásadně jen dopředu. Omluvy po termínu jsou nepřípustné a neúčast bude 

kvalifikována jako neomluvené hodiny a porušení školního řádu a zásad vzdělávání sportovců. 

Skupina A: zařazení žáků schvaluje ředitel školy dle návrhů, které podávají trenéři na  

          základě dlouhodobé vynikající výkonnosti a výsledků (reprezentanti ČR, celkoví  

           vítězové ČP) na začátku školního roku 

Odlišná  úprava organizace vzdělávání podle § 17, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů - platí pro žáky po celý rok. 

Po celý školní rok studenti plní úkoly sportovní přípravy a absolvují zkoušení v jednotlivých 

předmětech dle předem stanoveného časového harmonogramu, který vyučující zapíší žákům 

do elektronického informačního systému. V době závodní sezóny navštěvují povinné 

konzultace dle možností svého tréninkového plánu. 

V době mimo závodní sezónu navštěvují výuku dle možností tréninkového plánu. 

Žáci, kteří mají rozložený ročník, se řídí individuálním plánem. 

Skupina B:  

 Odlišná  úprava organizace vzdělávání podle § 17, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů - platí pro studenty v určeném časovém období dle  daného sportu. 

              Lyžaři: 1. 11. – 30. 4. školního roku 

              Cyklisté: 1. 3. – 30. 9. školního roku 

              Snowboardisté: 1. 11. – 30. 4. školního roku 

 Po celý rok se sportovní příprava studentů řídí dle měsíčních tréninkových plánů. Podle nich 

jsou uvolňováni na jednotlivé sportovní tréninky i v době vyučování. Účast na tréninku je 

povinná, trénink je součást výuky. 

 Po celý školní rok navštěvují v době mimo sportovní přípravu výuku dle možností 

tréninkového plánu. V době závodní sezóny kromě výuky navštěvují povinně konzultace a 

absolvují zkoušení v jednotlivých předmětech dle předem stanoveného časového 

harmonogramu, který je uveden v elektronickém informačním systému.        

Skupina C:  

 Žáci SG, kteří dlouhodobě neplní požadavky sportovní přípravy, mají slabou sportovní 

výkonnost, neplní si studijní povinnosti, nebo nemohou po určitou dobu trénovat ze 

zdravotních důvodů, se zúčastňují výuky ve škole a plní požadavky sportovní přípravy až po 

vyučování. Sportovních soustředění se zúčastní jen na doporučení trenéra, třídního učitele a 

účast žáky musí být schválena ředitelem školy. 

 

 

 

 

 

 

 



Režim studentů  s odlišnou úpravou organizace vzdělávání           

  Studenti SG jsou povinni splnit klasifikaci ve všech předmětech v určených  termínech a 

zároveň dodržovat i stanovený harmonogram konzultací. S vyučujícími těch předmětů, které 

nejsou zahrnuty do rozvrhu konzultací, si ještě domlouvají termíny konzultací individuálně. 

S vyučujícími jednotlivých předmětů si domlouvají konkrétní termíny zkoušení, obsah 

zkoušeného učiva v dostatečném předstihu (nejpozději dva dny předem) tak, aby mohli být 

hodnoceni za příslušné období. Žák, který chce odejít na nepravidelnou konzultaci v době 

vyučování, požádá o uvolnění učitele z dané hodiny. 

Veškeré tyto údaje zapíší vyučující do elektronického informačního systému. 

 Předem neomluvená neúčast na konzultaci nebo na domluveném zkoušení (omlouvá pouze 

rodič nebo trenér) je považována za neomluvenou absenci. Předem neomluvená neúčast na 

domluveném zkoušení znamená propadnutí termínu bez nároku na náhradní termín.  Při 

neúplné klasifikaci budou studenti muset absolvovat komisionální zkoušky 

z neklasifikovaného předmětu. Školní soustředění o prázdninách je pro studenty SG povinné, 

pro žáky SG je součástí školní docházky.  

 Žák je dále povinen okamžitě informovat své rodiče a svého trenéra o zhoršení prospěchu 

v některém předmětu. Ředitel může odebrat do odvolání žákovi stanovené výhody odlišné 

úpravy organizace vzdělávání (uvolňování na dopolední tréninky, na soustředění atd.). Návrh 

může podat také třídní učitel nebo trenér. 

  

Elektronický informační systém 

Všichni žáci SG musí průběžně sledovat obsah elektronického informačního systému, do 

kterého vyučující bude zaznamenávat: termíny konzultací, případně neúčast na konzultaci a 

termíny zkoušení. Povinností žáka je dodržovat dohodnuté termíny konzultací a zkoušení, 

v případě nemoci předem informovat vyučujícího a trenéra o své nepřítomnosti. 

 

 

Ve Vimperku dne 31. 8. 2016 

 

 

 

Schváleno na školské radě dne 11. 10. 2016 

 

        ………………………… 

                Mgr. Jan Heřta 

                  ředitel školy 

 

 

 

   ………………………… 

               Radka Klementová 

             předseda školské rady 

 

 

 



 

Seznámili jsme se s pravidly pro žáky SG: 

 

Žák (jméno a příjmení): …………………………………............... Třída: …………….. 

Podpis žáka SG: …………………………………………………… 

Podpis rodičů žáka SG: ……………………………………………. 

                                       …………………………………………….. 

V …………………….. dne …………………………….. 

 

 

 

 

Seznámili jsme se s pravidly pro žáky SG: 

 

Žák (jméno a příjmení): …………………………………............... Třída: …………….. 

Podpis žáka SG: …………………………………………………… 

Podpis rodičů žáka SG: ……………………………………………. 

                                       …………………………………………….. 

V …………………….. dne …………………………….. 

 

 

 

 

Seznámili jsme se s pravidly pro žáky SG: 

 

Žák (jméno a příjmení): …………………………………............... Třída: …………….. 

Podpis žáka SG: …………………………………………………… 

Podpis rodičů žáka SG: ……………………………………………. 

                                       …………………………………………….. 

V …………………….. dne …………………………….. 

 


