Určení termínu ukončení hodnocení
dle § 99 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………….

Adresa:

……………………………………………………………… PSČ …………………..

Datum narození:

…………………..

Tel.:

……………………. E-mail:

………………………………………………………

Vzdělávací program: ………………………………………………………………………………………
Forma studia:

..…………………... Ročník: ………….

Pro výukové období: ..………………………………………………………………………………………

Moduly (předměty), u kterých chybí hodnocení:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

V Ostravě, dne: ________________

Podpis studenta: ____________________
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Vyjádření studijního oddělení
Zkontrolováno po formální stránce.
V Ostravě ………………….

________________________________
Bc. Dagmar Kučerová

Určuji termín ukončení hodnocení modulů (předmětů) do ..……………..……………..

V Ostravě ……………………
________________________________
Ing. Bc. David Nespěšný, MBA
ředitel školy

Poznámka:
V případě, že nelze studenta ze závažných důvodů hodnotit za zimní období školního roku, vypíše si student (v období od
posledního dne zkouškového období až do 31. ledna stávajícího školního roku) předtištěný formulář, který předá na studijní
oddělení. Následně ředitel školy určí termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno (nejpozději do konce
následujícího výukového období – poslední den zkouškového období - červen).
V případě, že nelze studenta ze závažných důvodů hodnotit za letní období školního roku, vypíše si student (v období od
posledního dne zkouškového období až do 30. června stávajícího školního roku) předtištěný formulář, který předá na studijní
oddělení. Následně ředitel školy určí termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno (nejpozději do konce
následujícího výukového období – poslední den zkouškového období - leden).
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