
                                        Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  
                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 

 

 

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY 

O ZAŘAZENÍ ŽÁKA V RÁMCI VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ 

 

Tato směrnice stanovuje jednotný postup při změně druhého cizího jazyka nebo úrovně 

anglického jazyka na SOŠ podnikání a obchodu.  

V průběhu studia má žák možnost změnit druhý cizí jazyk nebo úroveň prvního cizího jazyka 

na základě následujícího postupu: 

1. Postup žádosti 

Žák vyplní žádost a uvede, o jakou změnu má zájem. Žádost musí být podepsána žákem  

i jeho zákonným zástupcem.  

Žádost musí být podána vždy na konci pololetí daného školního roku.   

K žádosti se písemně vyjádří vyučující daného cizího jazyka a potvrdí ji svým podpisem. 

Žák žádost předloží předsedovi předmětové komise cizích jazyků, který prokonzultuje žádost 

s vyučujícím a stanoví termín a způsob „přestupové“ zkoušky, je-li tato nutná,  

a žádost potvrdí svým podpisem. 

Ředitel školy se k žádosti se vyjádří.  

Je-li žádost žáka ředitelem školy schválena,  musí žák splnit stanovené podmínky. 

2. Změna druhého cizího jazyka 

Druhý cizí jazyk lze změnit v průběhu 1. ročníku studia. 

Žák musí složit rozdílovou zkoušku z cizího jazyka, který bude v daném školním roce 

navštěvovat. Výsledek této zkoušky se přikládá k rozhodnutí žádosti.  

3. Změna úrovně (skupiny) prvního cizího jazyka 

Pro zařazení do úrovně prvního cizího jazyka (anglický jazyk) při přijetí ke studiu se posuzuje: 

a) výsledek placement testu,  

b) klasifikace z 8. a 9. třídy základní školy, v případě přestupu z klasifikace předchozího 

ročníku studia střední školy. 



Při změně úrovně výuky - skupiny prvního cizího jazyka (anglický jazyk) v průběhu studia se 

vychází: 

a) z dosavadní klasifikace v daném jazyce, 

b) z výsledku placement testu (v případě změny - vyšší úroveň). 

Úroveň cizího jazyka lze změnit vždy na začátku pololetí školního roku v 1. - 3. ročníku studia.  

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jana Mohrová, předsedkyně Předmětové komise cizích jazyků  

Směrnice byla projednána na předmětové komisi.     

 

 

Tato směrnice je platná od 01. 09. 2019 

 

V Prostějově, dne 01. 09. 2019       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Moudrý 

ředitel školy 

 


