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Vyšší odborná škola 

 

 

 

Š K O L N Í   Ř Á D 

 

 

 

 
Tento školní řád je součástí vnitřních organizačních norem a je vydán na základě ustanovení  

§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), opírá se o příslušná ustanovení tohoto zákona a o vyhlášku  

č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání a o vyhlášku č. 470/2006 Sb., kterou se mění 

vyhláška č.20/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání 

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 5. 2. 2013 

        

    

 

         Mgr. Bohuslav Peroutka 

          ředitel školy 
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      1. Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání 

 

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve 

středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro 

výkon náročných činností. 

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu se dosáhne stupně vyššího odborného vzdělání. 

Délka tohoto vzdělávání v denní i dálkové formě  je 3 roky včetně odborné praxe. 

 

 

2. Práva a povinnosti studentů VOŠ 

 

2.1 Práva studentů  

 

Studenti VOŠ mají právo: 

a) na vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány (školní samosprávu) studentů a být do 

nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, 

že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními školní samosprávy zabývat, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

g) používat zařízení školy, zejména učebny, odborné učebny, studovny, školní knihovnu 

aj. v souladu s vnitřním řádem a kapacitními možnostmi školy, 

h) být na počátku každého období seznámen s programy jednotlivých vyučovacích 

předmětů a s požadavky a způsobem klasifikace 

i) odborně profilovat svou osobnost na základě svých zájmů a potřeb, zejména výběrem 

volitelných předmětů podle učebního plánu, 

j) postoupit do vyššího ročníku při splnění předepsaných podmínek hodnocení, 

k) v souladu se zásadami hodnocení využívat opravné termíny stanovených forem 

hodnocení a v případě nesouhlasu s klasifikací požádat o přezkoušení za účasti jiného 

vyučujícího téhož předmětu a ředitele školy 

l) omluvit se při neúčasti na zkoušce nebo klasifikovaném zápočtu nejpozději den před 

konáním, 

m) požádat o opakování ročníku, přerušení vzdělávání, přestup do jiné VOŠ, individuální 

vzdělávací plán, uznání předchozího vzdělání, snížení výše školného, 

n) ukončit vzdělávání absolutoriem dle platných předpisů a při splnění stanovených 

podmínek. 

 

Na informace podle bodu 2.1. b) mají rovněž právo rodiče zletilých studentů, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým studentům plní vyživovací povinnost. 
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2.2  Povinnosti studentů 

 

Studenti VOŠ jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti  

      a protipožární opatření, s nimiž byli seznámeni, a chránit tak své zdraví a zdraví 

jiných, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem, 

d) řídit se po celou dobu vzdělávání učebním plánem, harmonogramem školního roku a 

interními organizačními normami, 

e) aktivně se zúčastňovat společenského, kulturního, sportovního aj. života školy, a 

přispívat tak k osobnímu odbornému růstu, 

f) dbát o tvorbu a ochranu životního prostředí jako celku, tzn. včetně pracovního 

prostředí, 

g) přiměřeně zacházet s majetkem školy a chránit jej, tak aby nedocházelo k jeho 

znehodnocování a nepřiměřenému opotřebení, 

h) dodržovat pravidla občanského soužití a dbát zásad společenského chování v prostředí 

školy i mimo ni, zejména na pracovištích odborné praxe, 

i) účastnit se teoretické i praktické přípravy (přednášky, semináře, cvičení, různé formy 

praxe) v průběhu zimního a letního období, 

j) řídit se pokyny odpovědných pracovníků školy a příslušného pracoviště při 

absolvování odborné praxe, 

k) hradit přímou platbou školné v souladu s § 123 odst. 1, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, a dle § 14 a 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném 

vzdělávání, 

l) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vzdělávání v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

m) řídit se interními pokyny k organizaci absolutoria a vyhotovení absolventské práce, 

n) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

o) oznamovat škole údaje nutné k vedení školní matriky a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta, a změny v těchto údajích, 

p) dbát na řádné vedení osobních údajů a údajů o povinných a volitelných předmětech 

v daném ročníku a školním roce ve výkazu o studiu (index), který je dokladem o 

vzdělávání ve vyšší odborné škole. 

 

 

Studentům VOŠ je zakázáno: 

a) kouřit v prostorách školy, na pracovištích odborné praxe a na všech akcích pořádaných 

školou, 

b) přinášet do školy nebo na činnosti organizované školou věci nebezpečné pro život a 

zdraví, alkohol a jiné zdraví škodlivé látky, vč. drog a požívat je 

 

 

 

 

 

 



Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary 
 

Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary,  tel.: +420 355 321 811, e-mail: info@pedgym-kv.cz  stránky: www.pedgym-kv.cz 
 

 

   5 

3. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu 

 

     Vyšší odborné vzdělávání je realizováno na základě rozhodnutí MŠMT o udělení 

akreditace vzdělávacímu  programu 75-32-N/06 Sociální pedagogika pod č.j. 12238/2012-24. 

Tento program klade důraz jednak na získávání teoretických znalostí, jednak na vytváření 

souboru praktických dovedností, které tvoří základ budoucího profesionálního zaměření 

absolventa. Obsah vzdělávání je stanoven učebním plánem, který zahrnuje povinné, volitelné, 

výběrové předměty a odbornou praxi. 

 

 

4. Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání 

 

4.1 Školní rok a jeho členění 

 

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, člení se na dvě 

období: a) zimní období – od 1. září do 31. ledna, 

  b) letní období – od 1. února do 31. srpna. 

 

Organizace vyššího odborného vzdělávání včetně konkrétních termínů v daném školním roce 

je začleněna do harmonogramu v rámci ročního plánu školy.    

Vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů. 

Přehled využití týdnů ve školním roce- denní forma vzdělávání 

Činnost 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Výuka podle učebního plánu 16 16 16 16 16 14 

Z toho školní výuka 14 13 13 12 11 10 

Z toho povinné soustředění a  výcvik 1 - 1 - 1 - 

Z toho souvislá odborná praxe 1 3 2 4 4 4 

Samostudium- příprava na 

hodnocení 
3 3 3 3 3 3 

Příprava k absolutoriu - - - - - 1 

Absolutorium - - - - - 1 

Časová rezerva 1 1 1 1 1 1 

Celkem týdnů 20 20 20 20 20 20 

Celkem týdnů ve školním roce 40 40 40 
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Přehled využití týdnů ve školním roce- dálková forma vzdělávání 

Činnost 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Zimní 

období 

Letní 

období 

Výuka podle učebního plánu 16 16 16 16 16 14 

Z toho školní výuka 15 16 16 16 15 14 

Z toho povinné soustředění a výcvik 1 - - - 1 - 

Z toho souvislá odborná praxe 0 0 0 0 0 0 

Samostudium- příprava na 

hodnocení 
3 3 3 3 3 3 

Příprava k absolutoriu - - - - - 1 

Absolutorium - - - - - 1 

Časová rezerva 1 1 1 1 1 1 

Celkem týdnů 20 20 20 20 20 20 

Celkem týdnů ve školním roce 40 40 40 

 

 

Vyučování probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.  

Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného 

předmětu, který obsahuje zejména:  

a) anotaci vyučovaného předmětu, 

 b) požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, příp. podmínky pro  

                udělení  zápočtu, klasifikovaného zápočtu, 

c) seznam literatury ke studiu. 

 

4.2  Zápis ke vzdělávání 

 

Uchazeč se stává studentem VOŠ dnem zápisu ke vzdělávání. A to prvním dnem nástupu do 

1. ročníku, nejpozději však 30. září příslušného školního roku. Při zápisu obdrží studijní 

průkaz (index) a zapíše si do něj pouze předměty podle schváleného učebního plánu. Student, 

který se k zápisu nedostaví ve stanoveném termínu a řádně se do 3 dnů písemně neomluví, se 

posuzuje, jako by vzdělávání zanechal. 

 

 

4.3  Organizace studijní skupiny 

  

Studenti se mohou v rámci ročníku organizačně dělit na studijní skupiny, jejichž ustavení a 

činnost koordinuje a řídí vedoucí učitel skupiny.  
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V souladu se vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů nebo v jiných 

odůvodněných případech dělit studijní skupiny na podskupiny, případně spojovat studijní 

skupiny a podskupiny. Při dělení studijních skupin a spojování studijních skupin a podskupin 

je ředitel povinen zohlednit požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví studentů, didaktickou 

a metodickou náročnost předmětu, specifika studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a nadaných studentů, charakter osvojovaných vědomostí a dovedností, požadavky na 

prostorové a materiální zabezpečení výuky, efektivitu vzdělávacího procesu z hlediska 

stanovených cílů vzdělávání i z hlediska ekonomického. 

 

4.4  Účast ve vyučování 

  

Právem i povinností studenta je řádně docházet do školy a vzdělávat se.  

Nepřítomnost ve vyučování je student povinen vždy do 3 dnů řádně omluvit vedoucímu 

učiteli skupiny. 

Účast studentů v teoretickém vyučování (přednášky, cvičení aj.) je povinná alespoň v rozsahu 

80 % hodinové dotace v jednotlivých obdobích školního roku. Vyšší než 20 % neúčast za 

dané období bude posuzována individuálně dle závažnosti důvodů nepřítomnosti ve 

vyučování (dlouhodobá nemoc apod.) a v tomto případě je v kompetenci vyučujících stanovit 

další individuální požadavky pro průběžné hodnocení studenta. Tyto požadavky mohou mít 

formu ústní (přezkoušení), písemnou (test znalostí, seminární práce, referát aj.), praktickou 

nebo kombinovanou. 

Jestliže student dosáhne bez závažných důvodů více než 50 % nepřítomnosti ve výuce 

určitému předmětu, jeho omluva nebyla uznána, neplní podmínky průběžného hodnocení, 

může být jeho jednání posuzováno jako závažné porušení povinností stanovených § 22 odst. 1 

a 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a tímto školním řádem. Rozhodnutím ředitele 

školy může být tak student ze školy podmíněně vyloučen. 

V odůvodněných případech - na základě písemné žádosti - může vedoucí učitel skupiny 

uvolnit studenta z teoretického vyučování nejdéle na dobu 3 dnů, v případě žádosti o uvolnění 

v delším rozsahu rozhoduje ředitel školy. Povinností studenta je doplnit si zameškanou látku 

za dobu uvolnění z výuky. 

Účast v praktické přípravě je součástí vzdělávání a je povinná. Absolvování odborné praxe je 

podmínkou ukončení příslušného ročníku vzdělávání.  

Při neúčasti v praktické přípravě ze závažných důvodů je student povinen nahradit ve 

stanovené době a odpovídajícím rozsahu povinnosti vyplývající z obsahové náplně praxe. 

Jestliže se student nemůže ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc apod.), účastnit 

praktické přípravy v termínu stanoveném školou, bude konat odbornou praxi v náhradním 

termínu v době školních prázdnin, při stanovování tohoto termínu je student povinen 

spolupracovat. 

Neúčast v praktické přípravě je student povinen řádně a včas doložit (např. lékařským 

potvrzením) nejpozději do 3 dnů, a to ve škole i na pracovišti, kde odbornou praxi vykonává. 

Pokud to umožňuje situace, je student povinen neúčast na odborné praxi nahlásit v předstihu, 

a to též ve škole i na pracovišti, kde odbornou praxi vykonává. 

 

4.5  Přerušení vzdělávání 

 

V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přerušení vzdělávání na 

základě písemné žádosti studenta. 

Ředitel školy může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýš 2 let. Po dobu 

přerušení vzdělávání student není studentem této vyšší odborné školy. Po uplynutí doby 
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přerušení vzdělávání pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. 

Se souhlasem ředitele školy může student pokračovat ve vyšším ročníku, prokáže-li 

odpovídající znalosti a praktické dovednosti a způsob jejich získání. Ředitel školy na žádost 

studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li 

tomu závažné důvody. 

Ředitel školy je povinen přerušit vzdělávání studentce z důvodu těhotenství a mateřství, 

jestliže praktická příprava probíhá na pracovišti nebo ve formě prací zakázaných těhotným 

ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu nebo vyučování podle lékařského posudku 

ohrožuje těhotenství studentky. 

 

4.6  Přestup do jiné VOŠ 

 

 V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přestup do jiné 

vyšší odborné školy na základě písemné žádosti studenta. 

 O přestupu studenta vyšší odborné školy do jiné vyšší odborné školy rozhoduje ředitel 

školy, do které se student hlásí. V rámci rozhodování o přestupu studenta, zejména pokud má 

při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a 

určit její obsah, rozsah termín a kritéria jejího hodnocení. 

 

4.7  Zanechání vzdělávání 

 

Student může v souladu s § 98 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zanechat vzdělávání na 

základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Student přestává být studentem vyšší 

odborné školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popř. dnem 

uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 

Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast 

není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své 

nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jako by vzdělávání 

zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí 

nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se jako by posledním dnem této lhůty 

vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy. 

 

4.8  Podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy 

 

V souladu s § 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ředitel školy může v případě 

závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto 

školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta ze školy. 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na 

dobu jednoho roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného 

porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto školním řádem, může ředitel 

školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

 

 

O podmíněném vyloučení nebo vyloučení rozhodne ředitel školy do 2 měsíců ode dne, kdy se 

o provinění studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se student 

provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. O svém rozhodnutí 

informuje ředitel pedagogickou radu. Student přestává být studentem školy dnem 
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následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí 

den pozdější. 

 

4.9 Uznání předchozího vzdělání 

 

V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje uznání předchozího 

vzdělání na základě písemné žádosti. 

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem   o tomto 

vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy 

uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a 

od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto 

vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené 

vzdělání studenta, uvolní studenta zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu 

uznaného vzdělání. 

 

4.10  Individuální vzdělávací plán 

 

Ředitel školy může povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Ve vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů, např. z důvodu těhotenství a mateřství, 

závažných zdravotních důvodů, pobytu v zahraničí aj. 

V písemné žádosti o individuální vzdělávací plán student dokládá závažnost důvodů 

příslušnými doklady. 

V případě povolení individuálního vzdělávacího plánu ředitel školy stanoví studentovi 

podmínky organizace a průběhu vzdělávání v daném školním roce. 

 

 

5. Formy výuky a metodické postupy ve vyšším odborném vzdělávání 

 

5.1  Formy výuky 

 

Základní formy výuky ve vyšším odborném vzdělávání představují: 

 přednášky, 

 cvičení, projekty, prezentace, 

 odborné semináře, 

 individuální konzultace, 

 exkurze, 

 odborné praxe (individuální, souvislá, průběžná). 

 

Studenti jsou vedeni k samostatné práci s informacemi, k systematickému studiu odborné 

literatury, k využívání všech vhodných informačních zdrojů včetně elektronických (internet), 

k prezentaci názorů a zkušeností, součástí jejich vzdělávání je zpracovávání seminárních a 

jiných samostatných prací dle pokynů vyučujících, vypracovávání hodnotících zpráv (event. 

deníků praxe) z praktické přípravy. 
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5.2 Odborná praxe 

 

Odborná praxe plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů. Poskytuje 

studentům možnost aplikovat a prohloubit získané vědomosti a dovednosti přímo na 

konkrétních pracovištích, konfrontovat teoretické poznatky se sociální realitou.  Přispívá tak k 

učení nové sociální role - plnohodnotného člena pracovního týmu a umožňuje jim získávat 

profesní identitu. Odborná praxe je systematicky plánována a koordinována. Uskutečňuje se 

na smluvním základě mezi školou a pracovištěm. Smlouva stanoví podmínky a obsah odborné 

praxe. Praxe může probíhat skupinově nebo individuálně. Výuka probíhá v přirozených 

podmínkách v přímém kontaktu s klienty, edukanty a pracovníky. Obsahové zaměření 

odborné praxe závisí na možnostech, specifikaci a podmínkách konkrétního pracoviště. 

Studenti si osvojí pravidla BOZP a PO. 

V souladu se vzdělávacími standardy pro sociální práci představuje odborná praxe v denní 

formě vzdělávání téměř 40 % celkového rozsahu výuky. 

 

 

6. Školné 

 

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vzdělávání ve vyšších odborných školách 

lze poskytovat za úplatu (dále školné), která je příjmem právnické osoby, jež vykonává 

činnost dané školy. 

Výše školného stanovil ředitel školy v souladu s výše uvedeným zákonem a dle § 14 odst. 1 

vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve výši Kč 3 000,- na příslušný 

školní rok. 

Splatnost školného je upraveno § 15 citované vyhlášky takto: 

Student uhradí školné ve dvou splátkách: 

a) nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období 

příslušného školního roku, bezhotovostní platbou na účet školy, 

b) přijatý uchazeč o studium musí uhradit bezhotovostní platbou na účet školy první splátku 

nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. 

Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné 

období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci. 

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu v průběhu zimního nebo letního 

období se školné nevrací. 

Na základě § 14 odst. 2 výše uvedené vyhlášky může ředitel školy ve výjimečných případech 

snížit studentovi školné až do výše 50 % stanovené finanční částky. O snížení výše školného 

rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě písemné žádosti studenta. V případě 

studentů se sociálním znevýhodněním dokládá student písemnou žádost platnými doklady o 

přiznání dávky státní sociální podpory v závislosti na příjmu rodiny pro dané období. O 

snížení školného z důvodu vynikajících studijních výsledků může student písemně požádat 

ředitele školy, jestliže v minulém školním roce v zimním i letním období dosáhl průměrného 

prospěchu do 1,2. Do tohoto průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných 

zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 
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7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a  postup do vyššího ročníku 

 

7.1  Hodnocení výsledků  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů vyšší odborné školy se uskutečňuje na základě § 99 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a v souladu s § 5 a 6 vyhlášky č. 10/2005 Sb.,  

o vyšším odborném vzdělávání a vyhlášky č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. 

Předměty, z nichž student koná zkoušku, a předměty, z nichž je hodnocen jiným způsobem 

(klasifikovaný zápočet, zápočet) stanoví učební plán školy v souladu s akreditovaným 

vzdělávacím programem. 

Student je hodnocen vždy za příslušné období školního roku. Klasifikace za zimní období trvá 

do 31. ledna, za letní období do 31. srpna školního roku (řádné klasifikační období). 

Mimořádné termíny klasifikace mohou být povoleny ředitelem školy na základě písemné 

žádosti studenta. Mimořádné klasifikační období trvá za zimní období do 28. února daného 

školního roku a za letní období do 30. září následujícího školního roku. 

V případě, že studenta nelze ze závažných důvodů hodnotit, určí ředitel školy termín, do 

kterého má být hodnocení ukončeno, a to musí být ukončeno vždy nejpozději do konce 

následujícího období. 

Zkoušku či klasifikovaný zápočet je možné opakovat dvakrát (2. opravný termín má vždy 

komisionální formu).  

Opravné zkoušky za zimní, respektive letní, období se konají nejpozději do konce 

mimořádného klasifikačního období. Termín opravné zkoušky v mimořádném klasifikačním 

období je stanoven dle organizačních možností školy a v souladu s osobním rozvrhem 

zkoušejícího. 

Na získání zápočtu se ustanovení o zkoušce (klasifikovaném zápočtu) vztahují obdobně. 

  

7.2  Formy hodnocení 

  

Hodnocení se provádí formou: 

a) průběžného hodnocení, 

b) zápočtu, 

c) klasifikovaného zápočtu, 

d) zkoušky. 

 

Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém 

vyučování, odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména 

kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, 

seminárními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem 

zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu, zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné 

hodnocení nezapisuje. 

Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu. 

Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu o studiu se 

udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, k čemuž se připojí datum jeho udělení a podpis 

vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje. 

Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak 

student splnil požadavky zápočtu. 

Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat poznatky 

získané studiem. 
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Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, 

praktickou nebo kombinovanou. 

Student je ústně zkoušen po dobu 15 – 20 minut; pokud je součástí ústního zkoušení i 

písemná příprava, prodlužuje se o dobu této přípravy doba zkoušení.  

Stanovení formy klasifikovaného zápočtu a zkoušky a stanovení písemné přípravy při konání 

zkoušky či klasifikovaného zápočtu je v kompetenci příslušné předmětové komise. 

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: 

a) 1 – výborně, 

b) 2 – velmi dobře, 

c) 3 – dobře, 

d) 4 – nevyhověl/a. 

 

V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech 

konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 

Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu   o studiu a 

připojí datum a podpis. 

Zkoušející určí nejméně 3 různé termíny pro konání klasifikovaných zápočtů a zkoušek 

z jednotlivých předmětů, a to nejpozději 14 dní před ukončením výuky v daném období. 

Student je povinen přihlásit se ke zkoušce nebo klasifikovanému zápočtu ve vyhlášeném 

termínu nejpozději do zahájení řádného klasifikačního období, přitom je nutné brát v úvahu, 

že počet míst v daném termínu může být limitován. Přihlášení po zahájení řádného 

klasifikačního období je možné po dohodě s příslušným vyučujícím. 

Student se může omluvit z neúčasti na zkoušce nebo klasifikovaném zápočtu příslušnému 

zkoušejícímu (příp. vedoucímu učiteli studijní skupiny) ze závažných důvodů (nemoc aj.), 

nejpozději však 1 den před termínem konání. Výjimečně tak může učinit dodatečně, a to 

nejpozději do 3 dnů po termínu. Zkoušející má právo posoudit důvod omluvy a omluvu 

neuznat. V případě, že je studentovi omluva uznána, dohodne si se zkoušejícím náhradní 

termín. 

Nedostaví-li se student ke zkoušce nebo klasifikovanému zápočtu bez omluvy, nebo není-li 

jeho omluva zkoušejícím uznána, posuzuje se, jako by zkoušku (klasifikovaný zápočet) 

vykonal neúspěšně. Stejně tak je tomu tehdy, odstoupí-li student od zkoušky (klasifikovaného 

zápočtu) po jejím zahájení, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušení. 

Stanovení prvního opravného termínu je v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Termín 

by měl být stanoven tak, aby mohla opravná zkouška proběhnout nejpozději do konce 

února/srpna. 

Druhý opravný termín má charakter komisionální zkoušky.  

 

7.3  Komisionální  zkoušky 

 

Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a dále 

v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností o 

správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě konání 

rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program. 

Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl termín 

studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se 

studentem, není předchozí oznámení nutné. 

Komisi jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy 

nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému předmětu, a 

přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. 
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Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, 

který se stává součástí pedagogické dokumentace studenta. 

Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek 

komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise prokazatelným způsobem 

studentovi. Další přezkoušení není možné, s výjimkou případů, kdy tuto formu hodnocení 

stanovil schválený vzdělávací program. 

Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději 

den před jejím zahájením nebo v den konání zkoušky předsedovi komise. V takovém případě 

předseda komise stanoví, popřípadě se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od 

náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou. 

Student se může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, 

avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání 

závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.  

Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy, jeho 

omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, 

jako by zkoušku vykonal neúspěšně.  

Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu 

s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo praktická 

podle charakteru vyučovaného předmětu, formy zkoušky se mohou kombinovat. 

Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise o 

hodnocení studenta; praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu 

ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

 

7.4  Postup do vyššího ročníku 

 

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené schváleným 

vzdělávacím programem pro příslušný ročník. V případě, že nelze studenta hodnotit ze 

závažných důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. 

Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období. 

 

7.5  Opakování ročníku  

 

Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené schváleným vzdělávacím 

programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních 

studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

 

8. Ukončování vyššího odborného vzdělávání – absolutorium 

 

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje dle § 101 a 102 zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, absolutoriem. Podrobnosti stanoví v § 7 až 9 vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším 

odborném vzdělávání a v § 7 vyhlášky č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 

Sb., o vyšším odborném vzdělávání. Absolutorium je konáno v souladu se schváleným 

vzdělávacím programem. 

Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom 

absolventa vyšší odborné školy. Označení absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za 

jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS“). 

Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání a odevzdání 

absolventské práce v předepsané formě a v termínu určeném ředitelem školy.  
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Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a 

obhajoby absolventské práce, která může obsahovat též část ověřující praktické dovednosti. 

Termíny konání absolutoria jsou uvedeny v harmonogramu v rámci ročního plánu školy a 

ředitel školy je stanovuje v souladu s výše uvedenou vyhláškou, tato vyhláška uvádí také 

podrobnosti k organizaci a hodnocení absolutoria.  

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat 

opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do šesti měsíců od 

řádného termínu absolutoria.  

Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví 

nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise, nebo 

nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku, má právo konat náhradní 

zkoušku. Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do 

čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.  

Podrobnosti o absolventské práci, jejím obsahu, rozsahu, struktuře a formách jsou uvedeny ve 

vnitřním pokynu ředitele školy a jsou specifikovány dle připomínek předmětových komisí. 

 

 

 

5. února 2013         

Mgr. Bohuslav Peroutka 

         ředitel školy 

 

 

 

 

  

 


