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SMĚRNICE   Úprava režimu studia nadaných a talentovaných žáků  

 

Úprava režimu studia pro žáky studující na Dvořákově gymnáziu a SOŠE v Kralupech nad Vltavou 
vychází z ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ze Školního vzdělávacího programu. 

Cíle URS  

Úprava režimu studia navazuje na ŠVP DG a SOŠE a jejím cílem je umožnit žákům školy zvládnout 
nároky studia a současně i nároky práce v odvětví, kterému se žák díky svému talentu intenzivně 
věnuje.  

Škola si je vědoma toho, že rozvoj nadání a talentu v mimoškolní oblasti klade na studenta výrazně 
vyšší časové nároky než na jeho vrstevníky a bude mu proto – při plnění všech povinností z jeho strany 
– vycházet vstříc dle dále uvedených pravidel. 

Institut URS je založen do velké míry na důvěře školy ve schopnosti studenta vypořádat se co nejlépe 
se všemi studijními povinnostmi při velkém časovém zatížení v oblasti, ve které se jeho nadání a talent 
realizuje. 

Předpoklady pro posouzení a povolení žádosti studia podle URS ředitelem školy: 

1. Žádost studenta a vyjádření zákonných zástupců nezletilého studenta, stanovisko dalších stran  
2. Doporučující stanovisko subjektu, v němž student působí 
3. Časový rozvrh dokládající přípravu a výkon odborných či sportovních aktivit. 

4. Student plnil v uplynulém školním roce všechny úkoly vyplývající ze zásad URS.  

Zánik a zrušení URS 

1. URS zaniká uplynutím období, na které bylo studium podle URS studentovi povoleno, 
nejpozději vždy na konci školního roku. 

2. URS může být studentovi zrušen rozhodnutím ředitele školy, na základě návrhu třídního učitele 
či pedagogické rady a to zejména z důvodu neplnění dohodnutých pravidel, vyhýbání se 
konzultacím a klasifikaci, výrazného zhoršením prospěchu, kázeňského trestu z důvodu 
porušení školního řádu… 

3. URS může být studentovi zrušen na základě požadavku zákonného zástupce studenta či 
zletilého studenta samotného. 

4. URS zaniká automaticky, pominou-li důvody, pro které byl povolen. 
 

Kontrola plnění URS 

1. URS kontrolují průběžně vyučující jednotlivých předmětů a TU. 
2. Neplnění projednávají bez zbytečných odkladů s vedením školy. 
3. Informace o plnění studijních povinností ze strany žáků je součástí programu klasifikačních 

pedagogických rad. 
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Opatření 

● Žák dochází do školy dle svého rozvrhu. Pokud jeho pravidelná příprava zasahuje do rozvrhu, 
předloží třídnímu učiteli plán odborných aktivit. Dohodou s TU stanoví hodiny, kterých se 
nebude zúčastňovat. Absence spojená s touto činností se nezapočítává do absence, z níž se 
odvozuje možnost školy žáka neklasifikovat.  

● Termíny zkoušení, testů, povinných úkolů a konzultací si žák domlouvá s vyučujícími sám. Je 
v průběžném osobním kontaktu se svým třídním učitelem, který jeho studium sleduje a 
prověřuje plnění URS, vychází při tom z podkladů a informací od jednotlivých vyučujících a ze 
záznamů v TK a Bakalářích. V období přípravy či výkonu odborných či sportovních aktivit žák 
nemusí plnit běžné domácí úkoly ani psát dílčí testy. Žák je v tom případě klasifikován na 
základě souhrnné písemné práce či ústního zkoušení. 

● Neplnění nastavených pravidel ze strany žáka řeší za svůj předmět jednotliví vyučující bez 
zbytečného odkladu s TU, případně s vedením školy. 

 
Platnost těchto zásad: od 1. 1. 2019 
 
Projednáno vedením školy a na pedagogické radě dne 12. 12. 2018. 
 
 
 
 
 

RNDr. Andrej Plecháček, ředitel školy 
 
 
Přílohy 

Žádost o úpravu režimu studia 

 
 


