
EKONOM

V y šš í odborná šk o ia , O bchodní a k a d em ie , S tředn í odborná šk o la  
a Jazyková škola s  právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.,

Litoměřice, Palackého 730/1
obecně prospěšná společnost 

zřizovatel školy: O bčanské sdružení soukrom ých učitelů  Litom ěřice

Nařízení ředitele č. 03/2017
týkající se opatření proti stále se zvyšující absenci žáků na výuce

Vzhledem ke stále se zvyšující absenci žáků na výuce,

ředitel školy upozorňuje

na ustanovení školního řádu 2.2.3 Ostatní, bod 4.-6. -  viz citace:

4. Ředitel školy může nařídit komisionálnípřezkoušení žáka ze všech předmětů, jestliže 
žák zameškal více hodin, než je  stanovená norma zameškaných hodin. Na návrh 
vyučujícího ředitel nařídí komisionální zkoušku v jednotlivém předmětu. Důvodem 
může být pravidelná absence i v jednom předmětu.

5. Vyučující má právo nařídit komisionální zkoušku v případě, že má žák v jeho předmětu 
absenci vyšší než 25 % za čtvrtletí nebo se nezúčastnil více než 50 % zkoušení a 
testování v řádném termínu, také za čtvrtletí.

6. Před vykonáním komisionální zkoušky z důvodu odkladu klasifikace vři absencích 
uhradí žák částku 500 Kč před každým přezkoušením.

Platnost: dnem vydání

V Litoměřicích 2. února 2017
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Vyšší odborná škola, Obchodní akademie. Střední odborná škola a  Jazyková škola s  právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., zřízená podle zákona 248 1995 Sb., j e  zapsána 
v  rejstříku obecně prospěšných společnosti vedeného u Krajského soudu r  Ústí nad Labem, složka F31158/200, 042/4/124,29. 12. 2003.
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