
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace 

 

Doplněk ke školnímu řádu č. 1 

platný po dobu zapojení školy do projektu Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace 
kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j.: MSMT-34023/2021-1) 

 

 

V kapitole II. v odstavci 2 se vkládá písmeno i). 

 

Zákonný zástupce žáka má právo: 

… 

i) požádat ředitele školy o zařazení svého dítěte na školní rok 2021/2022 do pokusného ověřování 
obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání. Plnoletý žák požádá o zařazení sám. 
Na zařazení žáka do pokusného ověřování není právní nárok. 

Žáci zařazení do kombinovaného vzdělávání budou vzděláváni podle příslušného školního 
vzdělávacího programu, část výuky bude probíhat prezenčně a část distančně. O rozsahu, obsahu 
a formě distančního vzdělávání budou žáci a jejich zákonní zástupci vždy předem informováni. 

 

 

Tento dodatek je platný po dobu pokusného ověřování, tj. od 1. září 2021 do 31. srpna 2022, 
pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník vzdělávaných ve středisku školy 
v Kadani. 

 

Dodatek ke školnímu řádu byl schválen školskou radou na jejím zasedání dne 22. června 2021. 
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