STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ,
TECHNICKÁ A AUTOMOBILNÍ JIHLAVA
tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava

Datum:
Žádost o upuštění od neklasifikace
Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Třída/obor:
Předmět/pololetí:
Žádost o upuštění od neklasifikace (viz Klasifikační řád, bod 3.3 – Neklasifikovaní žáci,
odstavec 2e) – v případě závažných objektivních příčin dle bodu a) a c) lze od neklasifikace
upustit na základě rozhodnutí komise ve složení třídní učitel, vyučující daného předmětu,
výchovný poradce. O tomto bude proveden zápis s uvedením odůvodnění. Komisi svolá třídní
učitel žáka na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, která
bude podána k rukám ředitele školy prostřednictvím sekretariátu daného pracoviště (Legionářů,
Polenská, Automobilní). Žádost bude podána na předepsaném formuláři do tří pracovních dnů
ode dne, kdy se o svém hodnocení žák prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních
dnů od vydání vysvědčení.
Bod a) - dlouhodobá nepřetržitá omluvená neúčast na vyučování (posoudí učitel daného předmětu nebo
třídní učitel) nebo při zranění ruky, kterou žák pracuje, v délce trvání 6 týdnů, ale i kratší, jedná-li se o
práce, které měl odevzdat v termínu do jednoho měsíce před klasifikační poradou, jestliže z toho vyplynulo
nesplnění podmínek uvedených v podrobnostech hodnocení.
Bod c) - při omluvené neúčasti na vyučování určitého předmětu v rozsahu 20 a více procent jeho hodinové
dotace v daném pololetí.

Odůvodnění žádosti:

podpis žáka (u nezletilých žáků
podpis zákonného zástupce)
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STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ,
TECHNICKÁ A AUTOMOBILNÍ JIHLAVA
tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava

Datum přijetí žádosti:

Komise souhlasí/nesouhlasí*
* nehodící se škrtněte

V případě nesouhlasu uveďte důvod:

Podpisy členů komise:

třídní učitel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
www.ssptaji.cz
ID datové schránky: 597tr4c
F0673.02

výchovný poradce

Číslo účtu: 304558046/0300
IČ: 60545992
DIČ: CZ60545992

vyučující předmětu
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