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4. DÁLKOVÉ STUDIUM 

 
Aktualizaci směrnice vypracovala:  Ing. Dagmar Dostálová 

Aktualizaci směrnice schválila:  Mgr. Kateřina Chejlavová 

Podpis statutárního zástupce a razítko organizace: 

 

 

Č.j. CIS-V-4/2016 

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne: 1. ledna 2014/1. září 2014 

Aktualizované znění nabývá platnosti a účinnosti 

dne: 

1. října 2022 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
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1. Žáci dálkového studia jsou přijímáni na základě platné přihlášky, výsledků přijímacího 

řízení a uhrazeného školného (viz bod 4). Kritéria přijímacího řízení pro aktuální školní 

rok jsou uveřejněny na úřední desce školy (www.cisplzen.cz) 

 

2. Přihlášky k dálkovému studiu se podávají na formuláři MŠMT. Součástí přihlášky na 

dálkové studium je vysvědčení z 9. ročníku ZŠ resp. doklad o ukončení základního 

vzdělání.  První kolo přijímacího řízení bude ukončeno dle platné Vyhlášky č. 671/2004 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení. 

      Další kola přijímacího řízení budou uveřejněna na webových stránkách školy. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že za platnou přihlášku se považuje oboustranně vyplněný 

formulář MŠMT doplněný potvrzením o ukončeném základním vzdělání. 

 

3. Školné pro dálkové studium činí dle prospěchu 18 000 Kč na jeden školní rok. Tato částka 

může být hrazena jednorázově, nejpozději však do 31. 7. před zahájením školního roku 

nebo pololetně, nejpozději vždy do 31. 7. na první pololetí a do 31. 1. na druhé pololetí 

příslušného školního roku. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že uhrazení školného je podmínkou nástupu do daného ročníku 

či jeho pololetí. 

 

Kdo neuhradí školné do výše uvedeného termínu, obdrží písemnou upomínku platby. Pokud 

ani poté, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení upomínky, neuhradí platbu, 

bude mu studium ukončeno. 

 

4. Průběžné klasifikační období končí 30. 6.  Pokud žák podmínky klasifikace nesplní, 

bude mu nařízeno náhradní hodnocení, příp. opravná zkouška z příslušného předmětu, která 

musí být vykonána do 31. 8. Ve výjimečných případech lze na základě žádosti o prodloužení 

termínu náhradního hodnocení nebo opravné zkoušky tento termín prodloužit do 30. 9. 

Žádost musí být schválena ředitelkou školy a žák je zatím podmínečně přijat do dalšího 

ročníku. Pokud žák ve schváleném termínu nesplní podmínky náhradního hodnocení nebo 

opravní zkoušky, bude mu na základě žádosti umožněno opakování ročníku. 

 

 

5. Uchazečům o dálkové studium nelze z důvodu velkého množství odborných 

předmětů prominout absolvování některého ročníku. Výjimku lze udělit bývalým žákům CIŠ 

Plzeň téhož oboru, na kterém budou studovat v dálkové formě studia.  

 

6. Z provozních důvodů si škola vymiňuje nárok neotevřít třídu dálkového studia, pokud 

počet žáků nepřesáhne počet šest. Pokud v průběhu studia klesne počet studentů v ročníku 
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pod výše uvedený počet, může být  žákům z provozních důvodů přerušeno studium na jeden 

rok a budou moci pokračovat v následujícím školním roce. 

 

 
 
 


