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

Žádost o uznání částečného vzdělání
Jméno a příjmení ………………………………………………..
Datum narození

………………………………………………..

Obor

………………………………………………..

Třída

………………………………………………..

Adresa

………………………………………………..

Tel.

………………………………………………..

Žádám o uznání částečného vzdělání a uvolnění z výuky ve školním roce ……...…..………
z předmětu:







Český jazyk a literatura
Matematika
Anglický jazyk
Tělesná výchova
Fyzika
Chemie








Občanská nauka
IKT
Motorová vozidla
………………………..
………………………..
………………………..








………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Důvodem je ……………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………..……………….
Přikládám kopii …………………………………………………………………….…….……………….
………………………………………………………………………………………………………………
Datum ………………………

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

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

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

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

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

__________________________________________________________________________
Rozhodnutí ředitele školy podle § 70 zákona 561/2004 Sb.
Na základě žádosti výše jmenovaného žáka

uznávám

neuznávám

předměty: ………………………………………………………………………………………………...

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

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

Částečné vzdělání žáka může ředitel školy uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto
vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více
než 10 let nebo pokud žák znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené
ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a
hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
Za částečné vzdělání je možno považovat např. absolvování pouze některých ročníků jiné
střední, vyšší odborné či vysoké školy, či jiné neformální vzdělávání. V tomto případě nesmí od
získání tohoto vzdělání uplynout více než 10 let (s ohledem na předpokládaný technologický
pokrok a pravděpodobnost uchování nabytých vědomostí, dovedností a jiných studijních
výsledků využitelných pro další studium). Pokud lhůta 10 let od získání takového vzdělání již
uplynula, dává zákon možnost toto vzdělání uznat na základě prokázání znalostí při zkoušce
stanovené ředitelem školy.
Na uznání částečného vzdělání není právní nárok, tj. ředitel školy má pravomoc takovou žádost
žáka zamítnout.
Na vysvědčení u předmětů, z nichž byl žák uvolněn, se pak uvádí „uznáno“.

