ŽÁDOST O POVOLENÍ PRAVIDELNÉHO UVOLŇOVÁNÍ PRO SPORTOVCE
Jméno a příjmení žáka:
Třída:

Datum
narození:
Průměrný prospěch v
předchozím klas. období:

Klubová příslušnost
a sportovní odvětví:
Jméno a kontakt na
zodpovědného trenéra:

Úroveň sportovní
výkonnosti:

Rozsah pravidelného uvolňování z teoretické nebo praktické výuky:
Pondělí
Potvrzení sportovního klubu:

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Podmínky pro uvolňování:
1. Žák je povinen si samostatně a průběžně doplňovat zameškané učivo.

2. V předmětech, u kterých docházka bude nižší, než 75 % bude žák zkoušen minimálně 1 x za čtvrtletí v
termínech, které si dohodne s příslušným vyučujícím. V těchto předmětech nebude průběžně klasifikován. Za
sestavení plánu zkoušek zodpovídá žák, jemuž byl plán povolen. Je povinen seznámit s rozpisem zkoušek
třídního učitele. V případě, že žák neodůvodněně nedodrží termíny zkoušek, nebude v daném předmětu
klasifikován.

3. Účast žáka na odborném výcviku musí být minimálně 40 %. V případě, že žák nedodrží tuto hranici, nebude z
OV klasifikován a bude pro něj platit pravidlo o odpracování deseti pracovních směn na určené provozovně. Při
náhradě zameškaných směn může po dohodě využít i možnosti odpracovat si tyto směny v sobotu nebo neděli.

4. O uvolňování na tréninky mimo výše uvedené časy a na nepravidelné akce (zápasy, soustředění apod.) je nutno
žádat v dostatečném předstihu, přičemž je vždy nezbytné vyjádření sportovního oddílu a u nezletilých žáků
souhlas zákonného zástupce.

5. Výše uvedená pravidla jsou závazná. Jejich opakované nedodržení může vést až ke zrušení povolení uvolňování.
6. Škola bude poskytovat pověřenému zástupci sportovního klubu pravidelné informace o prospěchu, chování a
docházce sportovce na základě žádosti klubu.

Zákonný zástupce nezletilého žáka
Jméno a příjmení:

Podpis:
Podpis žáka:

Podpisem potvrzuji souhlas s výše uvedenými podmínkami uvolňování.
Vyjádření třídního učitele:
Podáním žádosti beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany SŠSS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany SŠSS specifikováno v Zásadách
zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách SŠSS.

