
Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 
Školní 121 

411 19  Mšené-lázně 
 

Žádost o individuální vzdělávací plán 
 

- při plnění povinné školní docházky u žáků se sportovní, kulturní nebo jinou 
společenskou aktivitou vyžadující zvýšenou absenci 

 
Jméno: 
Ročník: 
Narozen/a: 
Rodné číslo:  
Bydliště: 
Na období: 

 pololetí školního roku 

 pololetí školního roku 

 na celý školní rok  
 
Důvod:  
 
 
 
 
 
Děkuji 
 
 

Datum: 

podpis: 

jméno a příjmení: 

telefon: 

adresa: 

 
 
 
Přílohy žádosti: sportovní aktivita 

 potvrzení sportovního klubu, 

 rozpis tréninků a utkání 

 doporučení, vyjádření třídního profesora 
 
 
 
 



Podmínky schválení a platnosti IVP: 
1) Sportovci v době mimo tréninky a zápasy se zúčastní vyučování, třídnímu učiteli 

budou předkládat včas jakékoliv změny z rozpisu tréninků a utkání. 
2) Časové a obsahové rozvržení učiva odpovídá tematickým plánům jednotlivých 

předmětů a ŠVP pro ZV Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres 
Litoměřice, příspěvková organizace. 

3) Způsob hodnocení, zkoušení – průběžně se třídou, popř. náhradní termín po domluvě 
s vyučujícími a ředitelem školy. V případě nedostatečného počtu známek může 
ředitel školy nařídit dodatečné přezkoušení. 

4) Žádost o IVP obsahuje všechny náležitosti. 
5) Žák nemá v uplynulém školním roce neomluvenou absenci. 
6) Žák nemá v uplynulém školním roce sníženou známku z chování. 
7) Žák nebyl v uplynulém klasifikačním období potrestán důtkou ředitele a nebyl 

potrestán ani jiným kázeňským opatřením za návykové látky, šikanu či za vnášení 
nevhodných předmětů do školy. 

8) Žák nebude IVP zneužívat.  
9) Absence, která vznikla žákovi kvůli účasti na tréninku a na dalších povolených akcích 

nebude započítávána do celkové absence žáka. 
10) Škola bude uvolňovat žáka kromě tréninků i na další akce, zejména na soustředění a 

zápasy. Předpokladem pro uvolnění na tyto akce je potvrzení oddílu zároveň 
podepsané a datované zákonným zástupcem. 

Podmínky zániku a zrušení IVP 

1) IVP zaniká uplynutím období, na které bylo plnění povinné školní docházky podle IVP 
žákovi povoleno, nejpozději vždy na konci školního roku. 

2) IVP může být žákovi zrušen rozhodnutím ředitele školy, na základě návrhu třídního 
učitele či pedagogické rady a to zejména z důvodu neplnění dohodnutých pravidel, 
vyhýbání se klasifikaci, kvůli nepodložené absenci, kvůli výraznému zhoršení 
prospěchu, při udělení kázeňského trestu z důvodu porušení školního řádu 
(jakéhokoliv za návykové látky, šikanu a nošení nevhodných předmětů do školy, u 
jiných provinění udělením důtky ředitele školy – viz výše). 

3) IVP může být žáku zrušen na základě požadavku zákonného zástupce žáka  
4) IVP zaniká automaticky, pominou-li důvody, pro které byl povolen. 

Potvrzuji, že jsme byli seznámeni s Podmínkami schválení a platnosti IVP a Podmínkami 

zániku a zrušení IVP 

 

Zákonný zástupce:       

 

Trenér:         

 

Třídní učitel: 


