STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ
OLOMOUC, U Hradiska 4, 779 00
telefon 585 205 660, e-mail: szes@szes-olomouc.cz

Žádost o opakování ročníku
Jméno a příjmení ………………………………………………..
Datum narození

………………………………………………..

Obor

………………………………………………..

Třída

………………………………………………..

Adresa

………………………………………………..

Tel.

………………………………………………..

Žádám o povolení opakování ………… ročníku v oboru ………………………..……………….
ve školním roce …………………..………, a to od ………………....................................................
V současné době jsem žákem/žákyní ………………… ročníku oboru ……………………………..
………………………………., třída …………………………
Důvodem žádosti je/jsou ………………………………………..……………………………………..
………………………..…………………………….………………………………………………………

Datum ………………………

Podpis žadatele…………………………..…….……………………

...........................................

Jméno zákonného zástupce …………………………...…………

...........................................

Podpis zákonného zástupce ……..………………..………………

___________________________________________________________________________
Vyjádření třídního učitele
doporučuji

Datum ………………………………

nedoporučuji

Podpis třídního učitele……………..…….……...…………….

___________________________________________________________________________
Rozhodnutí ředitele školy podle § 66 zákona 561/2004 Sb.
Na základě žádosti výše jmenovaného žáka

povoluji

nepovoluji

opakování ………………ročníku ve školním roce …………………………………………………...

Datum ……………………………… Podpis ředitele ……………………..….…………………….

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ
OLOMOUC, U Hradiska 4, 779 00
telefon 585 205 660, e-mail: szes@szes-olomouc.cz

Žádost žáka o opakování ročníku na střední škole
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který neprospěl na konci
druhého pololetí nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho
dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. Žák, který plní povinnou školní
docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.
Do kdy je nutné podat žádost
Žáci nižších ročníků střední školy:
·
do 31. srpna příslušného školního roku nebo
·
v den, kdy žák neprospěl při hodnocení opravné zkoušky v náhradním termínu nebo
·
v den, kdy žák, který nemohl být na konci druhého pololetí hodnocen, neprospěl při
hodnocení v náhradním termínu.
Žáci posledního ročníku střední školy:
·
do 30. června příslušného školní roku.
Jakým způsobem rozhoduje ředitel školy o žádosti
Ředitel školy posoudí důvody uvedené v žádosti a také, zda byly splněny podmínky pro podání
žádosti, tj., že se jedná o žáka, který na konci druhého pololetí školního roku neprospěl nebo
nemohl být hodnocen.
Vzhledem k tomu, že na opakování ročníku nemá žák právní nárok, je zcela na řediteli školy,
zda žádosti vyhoví nebo nikoli. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, vydá o této
skutečnosti písemné potvrzení. Žák nepřestává být žákem školy a pokračuje ve vzdělávání.
V opačném případě vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. Žák
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí
o nepovolení opakování ročníku, nejdříve však 30. června příslušného školní roku (žáci
posledního ročníku střední školy) nebo 31. srpna (žáci nižších ročníků střední školy).

