Církevní gymnáziu m Plzeň
Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň,  377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232,
e-mail: info@cg-plzen.cz, http://www.cirkevnigymnazium.cz

Školní řád Církevního gymnázia - dálkové studium
1. Student je povinen:
a) Své absence ve škole řádně omluvit osobně, telefonicky (377 248 816) nebo elektronickou
poštou na adresu: novotny@cg-plzen.cz. Pokud nebude student přítomen ve dvou vyučovacích
dnech (sobotách) za sebou bez omluvy, přestává být studentem CG.
b) Zaplatit stanovené školné převodem na účet školy KB 4828170227/0100. Školné nelze platit
poštovní poukázkou. Školné musí být uhrazeno na každé pololetí samostatně. Poslední možná
platba na 1. pololetí je do 31. 8. před začátkem daného školního roku. Školné na 2. pololetí musí
být uhrazeno od 1. 1. do 31. 1. daného školního roku. Při nedodržení stanovených termínů je
studium ukončeno.
Termín platby lze posunout pouze ze závažných důvodů na základě osobní domluvy. V tomto
případě je nutné zaplatit penále.
Opoždění platby: do 14 dnů - penále 250,- Kč, více než 14 dnů – penále 500,- Kč.
c) Předat kopii potvrzení o provedené platbě školného třídnímu učiteli, event. poslat ji
doporučeným dopisem nebo faxem č. 377 245 232.
d) Splnit podmínky klasifikace. Podmínky klasifikace určují vyučující jednotlivých předmětů.
e) Účastnit se minimálně 50% vyučovacích hodin v 1. i 2. pololetí.
f) Mít uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí do 31. 3. školního roku, za 2. pololetí do termínu
pololetních zkoušek.
Je možné konat nejvýše 2 opravné zkoušky a to poslední týden v srpnu.
Ve výjimečných případech (nemoci) písemně požádat ředitele školy do termínu pololetních
zkoušek o prodloužení klasifikace za 2. pololetí. Klasifikace bude prodloužena do konce srpna.
Opakování ročníku může povolit na základě písemné žádosti ředitel školy.
2. Uzávěrka přihlášek ke studiu je do 15. 8. před začátkem daného školního roku.
3. Školné činí 6000,- Kč za pololetí.
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