ŠKOLA PLNÁ UMĚNÍ A SPORTU
ŠKOLA, KTERÁ BAVÍ
ART ECON – Střední škola a vyšší odborná škola Praha, s. r. o.

Pravidla pro udělení individuálního vzdělávacího plánu
Ředitel školy, může v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolit
žákovi studium podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP).
O IVP lze zažádat pro žáky:
 se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané
IVP je povolen pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení nebo u
žáků s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce. Všechny náležitosti související
s povolením
IVP se řídí ustanoveními vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 sportující na vrcholové úrovni
Žákům, kteří dosahují při reprezentaci svého sportovního oddílu na republikové nebo mezinárodní
úrovni trvale vynikajících výsledků, může být povolen IVP. Žádost podává zákonný zástupce
nezletilého žáka nebo zletilý žák. Žádost zletilého žáka musí obsahovat stanovisko rodičů.
K žádosti se vždy připojuje vyjádření sportovního oddílu.
Obecné zásady
 IVP je možno žádat vždy do 20. září daného školního roku
 IVP je platný po schválení vedením školy a nabývá platnosti v den vydání správního
rozhodnutí
 Případné další úpravy musí být projednány s vedením školy
 Pokud žák nedodržuje zásady IVP bude mu ředitelem školy odebrán
 IVP je platný pouze pro jeden školní rok
 Absence plynoucí z IVP se nezapočítává do celkové absence žáka
 IVP může být zrušen na základě žádosti žáka či jeho zákonného zástupce adresované řediteli
školy
Pravidla a povinnosti pro studium dle IVP
 Po povolení IVP musí žák navštívit výuku všech povinných předmětů v minimálním rozsahu:
žáci sportující na vrcholové úrovni – 50 % vyučovacích hodin
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadání – dle platného školního řádu
 Všechny absence souvisící s IVP budou předem písemně ohlášeny třídnímu učiteli
 Žák si s vyučujícími prokazatelně po schválení IVP domluví způsob prověřování vlastních
znalostí
 Žák je povinen pravidelně si doplňovat zameškané učivo v rozsahu jeho spolužáků
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Žák je povinen v prvním čtvrtletí, v pololetí a ve třetím čtvrtletí kontaktovat všechny
vyučující a nechat si podpisem potvrdit protokol plnění IVP, stvrzující řádnou komunikaci
mezi žákem a vyučujícím a řádné plnění jeho studijních povinností vyjádřeno známkou za
dané období (doplňování probraného učiva, klasifikace)
Vyplnění protokol odevzdá třídnímu učiteli ke kontrole. Pokud tak neučiní, či vyučující uzná,
že žák neplní své studijní povinnosti, IVP bude zrušen
Žák, jemuž byl udělen IVP, je povinen se účastnit předem stanovených odborných praxí dle
rozvrhu
Žák, jemuž byl IVP umožněn, je povinen uzavřít svou klasifikaci v prvním pololetí do 30.
června a v druhém pololetí do 31. srpna (žáci maturitních ročníků nejpozději do 30. dubna
příslušného školního roku)

Závěrečná ustanovení
IVP je vyhotoven ve dvou výtiscích. Jeden zůstává zákonnému zástupci žáka, v případě plnoletosti
žákovi, druhý třídnímu učiteli, který je povinen průběžně kontrolovat dodržování povoleného IVP.
Povolení, platnost a případně zrušení IVP zapisuje třídní profesor do třídního výkazu.
Přílohy:
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Plnění individuálního vzdělávacího plánu

Praha 1.9. 2019

Mgr. Petr Procházka
ředitel školy
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