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Pravidla pro vzdělávání podle individuálního plánu
Žákům, kteří dosahují trvale výborných výsledků v některém předmětu, sportovní či kulturní aktivitě, může 
být povoleno vzdělávání podle individuálního plánu (IP). Pro jeho udělení stanovuji tato pravidla:
A. Individuální plán žáků dosahujících trvale vynikajících výsledků při studiu jednotlivých předmětů
1) Žáku, který dosahuje trvale vynikajících výsledků při studiu některého předmětu, se umožní vzdělávání 

podle IP na základě návrhu příslušného vyučujícího a třídního profesora.
2) Podmínky pro udělení IP jsou:

a) prokazatelné výsledky v soutěžích, olympiádách (případně publikační či přednášková činnost),
b) účast v korespondenčních seminářích,
c) studium volitelných a nepovinných předmětů týkajících se daného oboru,
d) účast na soutěžích, besedách, přednáškách a dalších akcích pořádaných školou či jinými institucemi, 

které se týkají daného oboru,
e) dobré studijní výsledky v ostatních předmětech.

3) Žákům studujícím podle IP se zpravidla umožní:
a) termínované zkoušení po dohodě s vyučujícími ve všech předmětech s výjimkou povinných cizích 

jazyků, matematiky a předmětu, z něhož je IP udělen,
b) účast na seminářích, soustředěních a soutěžích,
c) studijní volno pro přípravu na zvlášť důležité soutěže.

B.  Individuální plán žáků s významnými sportovními či kulturními aktivitami
1) Žák, který dosahuje trvale vynikajících výsledků ve sportu či některé kulturní aktivitě, může požádat 

o IP na předepsaném formuláři. Žádost obsahuje stanovisko rodičů a sportovního oddílu, příp. kulturní 
instituce.

2) Žákům studujícím podle IP se zpravidla umožní:
a) termínované zkoušení po dohodě s vyučujícími ve všech předmětech s výjimkou povinných cizích 

jazyků a matematiky,
b) účast na soutěžích, soustředěních a vystoupeních,
c) pravidelné  uvolňování  z výuky  na  tréninky  či  přípravu.  Přitom  platí,  že  žák  musí  pravidelně 

navštěvovat  alespoň  50%  hodin  v každém  předmětu  (s  výjimkou  Tv  pro  sportovce)  a  musí 
absolvovat všechna předepsaná laboratorní cvičení.

C.  Závěrečná ustanovení
1) Vzdělávání podle individuálního plánu (IP) povoluje ředitel školy zpravidla na období jednoho školního 

roku.
2) Na přiznání IP nemá žák nárok.
3) Vzdělávání podle IP se zpravidla nepovoluje v 1. ročníku studia.
4) Vzdělávání podle IP je s okamžitou platností zrušeno, pokud student neplní stanovené podmínky IP, 

zanedbává studijní povinnosti nebo závažným způsobem poruší ustanovení školního řádu. Vzdělávání 
žáků podle IP také zaniká, změní-li se podstatně podmínky jejich činnosti (zanechání aktivní činnosti, 
vyřazení z kádru apod.).

5) Evidenci žáků, kterým bylo povoleno vzdělávání podle IP, vede zástupce ředitele RNDr. Pavel Boucník. 
Ten také ve spolupráci s třídními profesory kontroluje, zda jsou plněny podmínky, za kterých byl IP 
přiznán.
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