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DOPIS STUDENTKÁM A STUDENTŮM – OMLUVA Z VÝUKY, SPLNĚNÍ KLASIFIKACE

Vážené studentky, vážení studenti,
v současné nelehké situaci si velmi vážíme Vašeho nasazení a ochoty pomoci sociálním či zdravotnickým
službám. Děkujeme. Rádi bychom Vás v tom podpořili a současně Vám ulehčili studijní situaci.
Z některých školních aktivit Vás můžeme nyní omluvit, případně posunout termíny splnění studijních
povinností. Pro úspěšné zvládnutí ročníku je však potřeba splnit zkoušky a zápočty předepsané
studijním plánem pro školní rok 2020/2021.
Níže tedy najdete informace, jak uvést do souladu Vaši podporu sociálních/zdravotnických služeb a
současně dostát plnění studijních povinností.
Jaké možnosti úlev z plnění studijních povinností existují a jak se o ně ucházet?
•

•

•

Omluvení z účasti na výuce: Studenti, kteří se v souvislosti se svým pracovním zapojením
nemohou účastnit výuky, jsou z této výuky omluveni. Studenti nemusí informovat dotyčného
vyučujícího. Vyučující mají přístup k informacím z formuláře SO. Proto je nutné jej vyplnit a při
změnách aktualizovat.
Možnost úprav podmínek průběžně plněných studijních povinností (odevzdání
seminárních prací, úkolů, atd.): Studenti, kterým jejich pracovní zapojení omezuje či
znemožňuje možnost průběžně plnit povinnosti související s výukou, mají možnost se
individuálně domluvit s daným vyučujícím na náhradní formě či posunutím termínu splnění
dané povinnosti.
Možnost úprav termínů splnění povinností předepsané studijním plánem za zimní
studijní období: Pokud student v důsledku výše uvedeného pracovního zapojení nezvládne plnit
klasifikaci v řádných termínech vypsaných vyučujícím, může daného vyučujícího požádat
o individuální termíny zápočtů a zkoušek.

Výhody se mohou vztahovat pouze na studenty, kteří se zapojili do pracovních aktivit V DŮSLEDKU
PANDEMIE a informovali školu prostřednictvím formuláře SO. Jedná se tyto typy pracovního zapojení:
• Pracovní povinnost uloženou krajským úřadem
• Práce na pracovní smlouvu, DPP či DPČ související s pandemií
• Dobrovolnická činnost podložená smlouvou související s pandemií
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Pokud pandemická situace ovlivnila Vaše možnosti studovat jinak, než v souvislosti s pracovními
aktivitami, je možné obrátit se na zástupkyni ředitele pro studijní záležitosti, Mgr. Janu Synkovou, a řešit
individuální situaci.

Pro přehled o Vašich pracovních aktivitách je nutné důsledné informování školy
prostřednictvím dvou formulářů:
(Pokud jste je vyplnili již dříve, nyní nevyplňujte. Aktualizujte jen v případě jakékoli změny.)
1.

FORMULÁŘ SO
https://forms.gle/7WGmh1kijh9NrjxQA

Formulář spravuje studijní oddělení a informace slouží jako podklad při posuzování žádosti
o úlevu z plnění studijních povinností.
Formulář vyplňují pouze studenti, kteří pracují (jen pracovní aktivity související s pandemií).
Pracovní aktivity není nutné dokládat. Věříme, že budete jednat v souladu s hodnotami uvedenými ve
školním řádu.
Studenti oznamují i změny či ukončení pracovní činnosti.

2. FORMULÁŘ SPV
https://forms.gle/x1oG7PcrodJxyU449
Formulář spravuje Středisko praktického vzdělávání a údaje slouží jako podklady pro uznání
pracovní činnosti místo praxe a také k tomu, aby mohla škola v případě konkrétního požadavku některé
organizace doporučit studenta na určitou formu pracovního zapojení.
Formulář vyplňují a průběžně jej aktualizují všichni studenti denní formy bez ohledu na to, zda pracují
nebo ne.

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
ředitel školy
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