
Podmínky individuálního studijního plánu  

(dále jen ISP) 

 

a) Plnoletý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka  podá žádost o individuální 

studijní plán řediteli školy nejpozději do termínu stanoveného ředitelem školy 

v aktuálním školním roce. Rozhodnutí obdrží nejpozději do konce měsíce září 

příslušného školního roku. Přílohou žádosti je tréninkový plán a plán soustředění na 

příslušný školní rok. 

b) Žák, kterému byl ISP ředitelem školy schválen, je uvolněn z výuky po dobu tréninků a 

soustředění. Pokud se žák nemůže tréninku účastnit, dochází do výuky dle rozvrhu. 

Žák je povinen omluvit svoji nepřítomnost  na tréninku trenérovi a TU  v den 

nepřítomnosti. Absenci ve škole omlouvá dle školního řádu.  

c) Žák s ISP je povinen vést tréninkový deník  a předložit ho na požádání třídnímu učiteli 

ke kontrole. Rovněž je povinen doložit TU ke konci pololetí přehled svých 

sportovních výsledků. 

d) Žáci SG sportovních odvětví lyžování a biatlonu jsou  zařazeni do tréninkových 

skupin trenérů SG. Tréninky probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách. Trenér 

přejímá za žáka v době tréninku (počínaje opuštěním školní budovy) plnou 

zodpovědnost. To platí i v případě žáků trénujících s jinými než kmenovými trenéry 

gymnázia dle rozpisu přiloženého k žádosti o ISP. 

e) Žákovi s ISP je umožněno prodloužení klasifikačního období, a to do 31. 3. za první 

pololetí a do 30. 9. za druhé pololetí. Ve výjimečných případech může ředitel školy 

povolit rozklad  ročníku. Žáci s rozloženým studiem nejsou povinni účastnit se výuky 

podle platného rozvrhu, v době jejich nepřítomnosti ve výuce za ně zodpovídá trenér 

či zákonný zástupce. V případě rozložení ročníku vyučují žáka v obou pololetích stejní 

vyučující. 

f) Žák má nárok na doplňování učiva formou konzultací s příslušnými vyučujícími. 

S požadavky na příslušné klasifikační období je seznámen příslušným vyučujícím na 

začátku školního roku (v září). Žák je povinen  vést časový plán dodatečného 

přezkoušení mimo výuku. Klasifikace mimo výuku je uvedena v Protokolu 

o dodatečném přezkoušení. Ten je žák povinen předložit při zkoušení příslušnému 

vyučujícímu a Protokol s uzavřenou klasifikací předat TU. V případě nevyhovujícího 

termínu konzultace či přezkoušení  je povinen řádně se vyučujícímu omluvit a 

dojednat náhradní termín. 

g) ISP se schvaluje na celý školní rok. V případě neplnění podmínek ISP však může být 

v průběhu školního roku žákovi odebrán. 
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Souhlasím s výše uvedenými podmínkami. 

 

Jméno a podpis zákonného zástupce a žáka   …………………………................ 

 

 

Jméno a podpis trenéra     …………………………………… 


