
 

 Školní řád VOŠ Chotěboř  

Školní řád VOŠ Chotěboř vydává ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Účelem tohoto školního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro vzdělávání studentů, aby si 
v průběhu studia osvojili znalosti, dovednosti a etické zásady formulované v profilu absolventa 
školy. 

Student se dobrovolným rozhodnutím studovat na VOŠ zavazuje řádně plnit studijní požadavky, 
svou činností přispívat k upevnění dobrého jména školy a řídit se platným školním řádem. 

1. Práva a povinnosti studentů 

Student má právo: 
1. na vzdělávání podle školského zákona,  

2. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 
školského zákona; 

3. být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání a možnostech jeho uplatnění po úspěš-
ném ukončení studia, a to i o možnostech dalšího vzdělávání; 

4. na odbornou výuku vedenou kvalifikovanými vyučujícími; 

5. účastnit se povinného teoretického vyučování a odborné praxe podle rozvrhu hodin pří-
slušné studijní skupiny a být informován o případných změnách v obsahu  
i organizaci studia; 

6. být seznámen s učebním plánem, formami výuky, klasifikačním řádem, organizačním řádem 
a školním řádem i s jejich případnými změnami; 

7. být při zahájení výuky předmětu seznámen s jeho cíli, formami a požadavky v každém stu-
dijním období školního roku; 

8. účastnit se všech akcí a aktivit organizovaných školou a využívat konzultační hodiny vyuču-
jících; 

9. v souladu s příslušnými vnitřními předpisy užívat všechny prostory a vybavení školy, zejmé-
na studijní pomůcky, výpočetní a kopírovací techniku, knihovnu; 

10. navrhovat téma své absolventské práce; 

11. být informován o záležitostech souvisejících s posláním a činností školy; 

12. vznášet připomínky a dotazy k průběhu teoretické výuky a praxe, a to buď vyučujícímu, ne-
bo řediteli školy; 

13. vyjádřit svůj nesouhlas, stížnost; 

14. odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy; 

15. požádat o započtení předchozího studia na základě dokumentů o předchozím studiu; 

16. být zkoušen ve stanovených termínech a stanovenou formou a v případě, že z vážných do-
ložených důvodů nemůže uzavřít období, požádat písemně o stanovení náhradního termí-
nu; 

 



 

17. požádat o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti klasifika-
ce z některého vyučovacího předmětu, a to nejpozději do tří dnů od doby, kdy se o klasifi-
kaci dověděl; 

18. podílet se na správě školy přímo nebo prostřednictvím svých zástupců zvolených do školské 
rady. 

Student je povinen: 
1. plnit ustanovení školního řádu, respektovat obecně závazné právní předpisy a normy sta-

novené MŠMT ČR; 

2. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy  
a školním řádem; 

3. účastnit se povinného vyučování, praxí, exkurzí a odborných přednášek stanovených roz-
vrhem hodin pro příslušnou studijní skupinu; 

4. řádně plnit studijní požadavky ve stanovených lhůtách, v průběhu zkouškového období vy-
užívat vypsané termíny; 

5. oznámit vedoucímu učiteli studijní skupiny změnu údajů evidovaných školou; 

6. neohrožovat své zdraví a bezpečnost, stejně jako ostatních osob, dodržovat pravidla BOZP 
a protipožární ochrany; 

7. dodržovat interní směrnice, pokyny a slib mlčenlivosti; 

8. šetřit majetek školy, chránit jej před poškozením a být si vědom, že podle ustanovení ob-
čanského zákoníku musí nahradit škody způsobené na inventáři a zařízení školy; 

9. hradit poplatky spojené se studiem; 

10. ve škole, na pracovištích i na veřejnosti vystupovat slušně a v souladu s obecně platnými 
mravními zásadami, svým vystupováním nepoškozovat dobrou pověst školy; 

11. předložit veškerou předepsanou dokumentaci (rodné číslo, vysvědčení o předchozím studiu 
popř. praxi atd.) a v případě potřeby doklady o zdravotním stavu; 

12. sdělovat neprodleně škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví  
a života spolužáků a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a zařízení školy; 
stejně postupuje i při praktickém vyučování; 

13. nepožívat alkoholické nápoje ani jiné omamné látky v areálu školy, na pracovištích odborné 
praxe a při akcích organizovaných školou; 

14. nekouřit v prostorách školy (ve vyhrazeném prostoru udržovat pořádek); 

15. nepřinášet do školy, nedržet, nedistribuovat návykové látky; 

16. během vyučování vypnout mobilní telefony. 

2. Školní jídelna 

Student má právo v době svého pobytu ve škole, případně první den nemoci, odebrat denně oběd 
ve školní jídelně. Obědy se vydávají v době od 11.30 do 14.00. 

Úhrada stravného probíhá bezhotovostní formou, vedoucí školní jídelny inkasuje platby podle sku-
tečného odběru. Oběd může student odhlásit nejpozději do 13.30 den předem. Studenti se ve 
školní jídelně řídí řádem školní jídelny, pokyny personálu a pedagogického dozoru. 



 

3. Provoz školy 

Budova školy je otevřena od 7.00 do 15.30. Vyučování začíná v 8.10, studenti mohou mít zařazenu 
tzv. nultou hodinu od 7.15. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výuka probíhá standardně v kmeno-
vých třídách a odborných učebnách. Rozpis vyučovacích hodin a přestávek je uveden na webových 
stránkách školy a ve vývěsce v budově školy. Studenti nenosí do školy cenné věci, které nesouvisí s 
výukou. Případnou ztrátu nebo nález věci hlásí student neprodleně na studijní oddělení případně 
vedoucímu učiteli studijní skupiny. 

4. Organizace vzdělávání 

Studium na VOŠ je organizováno formou denního a dálkového studia. Denní studium je tříleté  
a předpokládá účast studenta ve výuce dle rozvrhu hodin. Dálkové studium 3,5leté  
a uskutečňuje se v pravidelných konzultacích. 

Vedení školy určí rozvrh pro jednotlivé ročníky v denní i dálkové formě studia. Součástí studia je 
odborná praxe ve firmách a institucích podle zaměření oboru. Každý předmět zařazený ve studij-
ním plánu je na konci období ukončen předepsaným hodnocením.  

Zápis 
 Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání (§ 97,  

odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené 
vyšší odbornou školou (nejpozději 30. září). 

 Student, který se k zápisu nedostavil a řádně se neomluvil, se posuzuje jako by studia za-
nechal (v případě zápisu do l. ročníku se studentem nestal). 

 Podmínkou řádného zápisu do dalšího ročníku je splnění předepsaných studijních povin-
ností za předchozí 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 (§ 99 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

Docházka 
 Účast na přednáškách, seminářích a cvičeních je v případě denní formy studia sledována 

vyučujícími daného předmětu. Pro získání hodnocení zápočet v každém předmětu nesmí 
být absence vyšší než 25 %.  

 Nedosáhne-li účast studenta ve výuce 75 % v denní formě studia, může  
v odůvodněných případech absence zadat vyučující daného předmětu náhradní plnění, 
doloží-li student důvody veškeré své absence. O důvodech dlouhodobé nepřítomnosti (3 
týdny a více) informuje student písemně svého vedoucího učitele studijní skupiny. Stu-
dent, který se bez řádné omluvy neúčastní výuky déle než 20 vyučovacích dnů, bude pí-
semně vyzván ředitelem školy, aby neprodleně doložil důvody své nepřítomnosti. Jestli-
že student nedoloží řádný důvod své nepřítomnosti nebo nenastoupí do školy, bude po 
uplynutí 3 týdnů od doručení výzvy posuzován, jako by posledním dnem této lhůty stu-
dia zanechal. Tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy. 

 Pro hodnocení předmětu praxe je nutné absolvovat 100 % z celkové délky praxe. Absen-
ce na praxi musí být řádně omluvena. 

 V případě zranění nebo úrazu ve škole a při akcích pořádaných školou, musí být tato sku-
tečnost okamžitě nahlášena vyučujícímu nebo na studijním oddělení. 

 



 

 Onemocní-li student nebo některá z osob, s nimiž bydlí, přenosnou nemocí, oznámí to 
student ihned a písemně řediteli školy. Takový student se může zúčastnit vyučování jen 
se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře. 

Individuální studium 
 Vedení školy může v mimořádných případech, např. dlouhodobá nemoc, péče matky  

o dítě apod., na žádost studenta stanovit individuální studijní plán. V tomto případě ne-
smí být absence vyšší než 50 %, student je povinen absolvovat všechny kontrolní testy a 
kontrolní zkoušky a odevzdat seminární práce – vše po dohodě s příslušným vyučujícím. 
Účast na praxi musí splňovat předepsaná kritéria. 

Přerušení studia  
 Student může přerušit studium na základě písemné žádosti a rozhodnutí vedení školy,  

a to nejdéle na dobu dvou let jednou během studia nebo na dobu jednoho roku dvakrát 
během studia. Délka studia nesmí přesáhnout 5 let. Po uplynutí doby přerušení studia 
pokračuje student v tom období, ve kterém bylo studium přerušeno. Pokud v této době 
došlo k úpravě učebních plánů, je student povinen vykonat zkoušky z předmětů, které 
byly nově zavedeny nebo v nichž byl změněn jejich obsah. 

Vyloučení ze studia  
 Vedení školy ukončí studentovi předčasně studium svým rozhodnutím o jeho vyloučení  

v těchto případech: 

a) při nezaplacení školného 

b) v případě hrubých opakovaných slovních a fyzických útoků studenta vůči zaměstnan-
cům školy a ostatním studentům  

c) při hrubém porušení zásad chování a jednání, které zakládá podstatu trestného činu 

Zanechání studia 
 Student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli 

školy. Může tak učinit kdykoliv během studia.  

 Student přestává být studentem VOŠ dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení 
řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde 
o den pozdější.  

 Student, který zanechává studia podle odst. 1 a 2 je povinen nejpozději do 5 dnů po po-
dání svého písemného prohlášení vyrovnat případné závazky vůči VOŠ.  

Opakování ročníku 
 Nesplnil-li student požadavky nutné pro ukončení ročníku, může písemně požádat vede-

ní školy o povolení opakovat ročník. Na základě této žádosti může ředitel školy opaková-
ní ročníku povolit.  

 Ročník lze opakovat jen jednou.  

 Během studia lze opakovat dva ročníky. 

 Při opakování ročníku nemusí student:  

a) denního studia konat zkoušky a klasifikovaný zápočet z předmětů, které absolvoval  
s prospěchem alespoň velmi dobře, 

 



 

b) dálkového studia konat zkoušky, klasifikovaný zápočet a zápočet z předmětů, ve 
kterých již hodnocení získal 

Uznání dosaženého vzdělání 
 Ředitel školy uzná částečné vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto 

vzdělání a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti 
z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, 
uvolní studenta zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělá-
ní.    

 Změna oboru vzdělání, změna formy studia 
 Ředitel školy může studentovi na základě písemné žádosti povolit změnu oboru vzdělání 

a změnu formy studia. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy 
stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.  

 Ve věci změny studijního oboru zahajuje ředitel školy správní řízení.  

 Přestup 
 V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přestup do jiné vyšší 

odborné školy, a to na základě písemné žádosti studenta. O přestupu studenta vyšší od-
borné školy do jiné vyšší odborné školy rozhoduje ředitel školy, do které se student hlá-
sí. 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.  

 Ve věci přestupu zahajuje ředitel školy správní řízení.  

Doklad o nedokončení studia 
 Studentovi, který studium nedokončil, vydá studijní oddělení VOŠ na jeho vlastní žádost 

potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách s uvedením, že studium nedokončil.  

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve VOŠ. 
 Ředitel školy může podle § 95 zákona č. 561/2004 (školský zákon) přijmout do vyššího 

než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může 
po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí 
vykonání zkoušky a určit její obsah, termín a formu, v souladu s akreditovaným vzdělá-
vacím programem. 

5. Organizace školního roku  

 Školní rok se člení na zimní a letní období, začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího 
kalendářního roku. Podrobný harmonogram školního roku stanoví ředitel školy.  

 Školní rok se člení na zimní období od 1. září do 31. ledna a na letní období od 1. února 
do 31. srpna. Zimní i letní období se člení na výukové a na zkouškové období. Období 
školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní výuky,  
6 týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném a 1. případně 2. opravném termínu  
a dva týdny tvoří časovou rezervu. Teoretická a praktická příprava v posledním období 
vzdělávacího programu trvá nejméně 14 týdnů.  

 Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy a odborné praxe a po doho-
dě zkoušejícího či zkušební komise se studentem i zkoušky v souladu  
s harmonogramem školního roku. Volný čas studentů v době školních prázdnin nesmí 
být těmito činnostmi zkrácen na dobu kratší než 4 týdny.  



 

 Vyučovací hodina trvá 45 minut. Délka konzultační hodiny je ve všech formách vzdělává-
ní 45 minut. Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.  

6. Výchovná opatření 

Pochvaly 
 Ředitel školy nebo jím určený pedagogický pracovník může udělit studentovi VOŠ po-

chvalu nebo jiné ocenění.  

Kázeňská opatření 
 Kázeňská opatření lze uložit studentovi:  

a) za porušení povinností vyplývajících ze zákona a právních předpisů vztahujících se  
k činnosti VOŠ,  

b) za porušení povinností vyplývajících ze školního řádu VOŠ,  

c) pokud závažným způsobem poškodí zařízení školy, dobré jméno školy, nerespektuje 
rozhodnutí vedení školy, jeho chování je v rozporu s občanskou etikou, uráží jiného stu-
denta školy nebo dopustí-li se podvodu v souvislosti se studiem,  

d) za hrubé slovní či fyzické útoky studenta vůči pracovníkům školy a ostatním studen-
tům. Takové útoky se považují za závažné porušení povinností studenta,  

e) byl-li pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož spáchání je neslučitelné s posláním 
školy nebo se ctí studenta školy.  

 Kázeňská opatření jsou:  

a) napomenutí,  

b) důtka,  

c) podmíněné vyloučení ze studia,  

b) vyloučení ze studia.  

 O kázeňském opatření podle bodu 2 písm. c) a d) rozhoduje ředitel školy.  

 V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na 
dobu jednoho roku.  

 O podmíněném vyloučení nebo vyloučení studenta rozhodne ředitel do dvou 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 klasifiková-
no jako trestný čin.  

7. Hodnocení studijních výsledků studentů 

Způsob hodnocení studijních výsledků v jednotlivých předmětech určuje studijní plán. Kontrola 
znalostí se provádí: 

 průběžným hodnocením;  

 zápočtem (Z);  

 klasifikovaným zápočtem (KZ);  

 zkouškou (ZK);  

 absolutoriem.  

Klasifikace hodnocení se řídí klasifikačním řádem VOŠ. 



 

Prospěch se klasifikuje podle stupnice: 

1 = výborně 

2 = velmi dobře 

3 = dobře 

4 = nevyhověl(a). 

Studijní výsledky se evidují ve Výkazu o studiu. Splní-li student stanovené požadavky, zapíše mu 
vyučující do Výkazu o studiu slovní hodnocení, datum vykonání hodnocení a podepíše se. Hodno-
cení „nevyhověl“ se do výkazu o studiu a do osobní evidence studenta v programu Bakalář  zapisu-
je jen v případě neúspěchu při posledním termínu a u termínu hodnocení stanoveného ředitelem 
školy. 

V průběhu období mohou vyučující provádět kontrolu studia kontrolními otázkami, zadáváním 
písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi. Výsledky průběž-
ných kontrol mohou být zohledněny při hodnocení. 

Za správnost zapsaného hodnocení zodpovídá učitel, který hodnocení provedl. 

Vyučující může studentu, s přihlédnutím k výsledkům průběžných kontrol, umožnit vykonání hod-
nocení v předtermínu, nejdříve však 1 týden před zahájením řádného zkouškového období. 

Chování studenta se neklasifikuje. 

K úspěšnému ukončení studia musí student splnit podmínky studijního programu, a to: 

 získat v každém období předepsaná hodnocení,  

 složit předepsané absolutorium.  

Zápočet 
Zápočtem se hodnotí, zda student získal požadované znalosti v daném předmětu, případně se udě-
luje za včasné odevzdání správně zpracovaných seminárních či jiných prací. Zápis provede učitel, 
který vyučuje příslušný předmět. Splnění se vyjadřuje slovem „započteno“. Pokud student nevyho-
ví požadavkům pro udělení zápočtu, stanoví mu vyučující náhradní (opravný) termín pro splnění 
požadavků, a to nejpozději do konce měsíce, určeného pro opravné zkoušky. Jestliže student k 
vykonání hodnocení. Pokud student nesplní požadavky hodnocení zapíše mu vyučující daného 
předmětu do studijního výkazu a do centrální evidence hodnocení „nezapočteno“. 

Klasifikovaný zápočet a zkouška 
Klasifikovaný zápočet nebo zkouška může být ústní nebo písemná (teoretická). Klasifikovanými 
zápočty a zkouškami se prověřují vědomosti studenta. Student je povinen zapsat se na jeden z 
vybraných termínů klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky a dostavit se v řádném zkouškovém ob-
dobí nejméně 1× k hodnocení z každého předmětu zapsaného ve studijním výkazu. Pokud se v 
řádném zkouškovém období student k některému z hodnocení nedostaví, může konat pouze 
opravné termíny, a to v období určeném pro opravné zkoušky. Pokud student klasifikovaný zápo-
čet nebo zkoušku úspěšně nesloží, může je opakovat ve dvou opravných termínech. První opravný 
termín studentu stanoví zkoušející, a to nejpozději do konce období určeného pro opravné termí-
ny. Pokud student nesplní podmínky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky v prvním opravném 
termínu, může se do tří dnů od konání tohoto neúspěšného hodnocení přihlásit písemně na stu-
dijním oddělení k druhému opravnému termínu. Ředitel VOŠ stanoví termín vykonání druhé 
opravné zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu v období určeném pro druhý opravný termín. Dru-
hý opravný termín je vždy komisionální. V závažných případech (např. onemocnění studenta nebo 
zkoušejícího) může vedení VOŠ prodloužit studentu zkouškové období na dobu nezbytně nutnou 
k vykonání klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky. 



 

Výsledky klasifikovaných zápočtů a zkoušek jsou hodnoceny podle stupnice: 

1 = výborně 

Student ovládá osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, 
přesně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově provádí požadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky při řešení praktických úkolů. 

2 = velmi dobře 

Student ovládá osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v pod-
statě uceleně, přesně a chápe vztahy mezi nimi. S menšími nepřesnostmi vykonává požado-
vané intelektuální a motorické činnosti. Samostatně nebo s menší pomocí vyučujícího uplat-
ňuje osvojené poznatky při řešení praktických úkolů. 

3 = dobře 

Student má v přesnosti a úplnosti osvojených poznatků, pojmů a zákonitostí částečné meze-
ry. Požadované intelektuální a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější chy-
by dovede s pomocí vyučujícího korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při ře-
šení praktických úkolů s chybami. Při studiu odborných textů vyžaduje návod učitele. Je málo 
samostatný. Myšlení má málo tvořivé. 

4 = nevyhověl 

Student si potřebné vědomosti a dovednosti neosvojil uceleně a přesně, má v nich závažné 
mezery. V aplikaci vědomostí při řešení praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. 
Neprojevuje samostatnost v myšlení, má nedostatky v logice projevu. Kvalita výsledků jeho 
činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Nedovede organizovat svou práci, samostatně 
studovat. Své chyby nedokáže napravit ani s pomocí vyučujícího. 

Komisionální zkoušky 
Komisionální zkoušky se konají v případě: 

a) druhého opravného termínu; 

b) žádosti studenta o přezkoušení; 

c) podnětu ředitele VOŠ k přezkoušení studenta; 

d) zvláště odůvodněném. 

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla 
ředitel VOŠ nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel vyučující studenta 
danému vyučovacímu předmětu, a přísedící, který má odbornou a pedagogickou způsobilost pro 
výuku téhož nebo příbuzného vyučovacího předmětu. Pokud je ředitel VOŠ zároveň vyučujícím, 
jmenuje předsedu komise odbor školství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Členy komise pro komi-
sionální zkoušky jmenuje ředitel VOŠ. Termín stanoví ředitel a je studentovi oznámen nejpozději 7 
dní před zkouškou, nebo je se studentem dohodnut. O průběhu komisionální zkoušky vede komise 
protokol. O výsledku zkoušky rozhodne většina hlasů. Výsledek komisionální zkoušky oznámí před-
seda komise v den konání zkoušky, rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné, bez možnosti odvo-
lání. 

Absolutorium 
Absolutorium je odborná zkouška, která zahrnuje teoretickou zkoušku z odborných předmětů   
(v závislosti na absolvovaném oboru), zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce. 

Absolventskou prací student prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně pracovat ve zvo-
leném oboru. Téma absolventské práce je stanoveno studentu nejpozději 6 měsíců před konáním 



 

absolutoria. Témata absolventských prací vycházejí z potřeb praxe. Studenti se na vypsaná témata 
po dohodě s vedoucím práce přihlašují na předepsaném tiskopise u vedoucího učitele studijní sku-
piny. Zásady vypracování absolventských prací stanoví předmětová komise VOŠ a termín odevzdá-
ní určuje ředitel školy. Student odevzdá práci ve dvou stejnopisech. Odevzdanou absolventskou 
práci hodnotí vedoucí absolventské práce a oponent. Oponent  
i vedoucí práce vypracují písemné hodnocení absolventské práce a odevzdají zástupci pro praxi, 
který seznámí vedoucího práce s oponentským posudkem a studenta s posudkem oponenta  
a vedoucího práce nejpozději do 7 dnů před konáním absolutoria. 

Neprospěl-li student u absolutoria, může konat opravnou zkoušku ze zkoušky, u které neprospěl, 
nebo neúspěšnou obhajobu v termínu stanoveném zkušební komisí. Opravnou zkoušku nebo 
opravnou obhajobu může student konat nejvýše 2×. 

8. Omluvy 

Student má právo se od hodnocení odhlásit, avšak nejpozději 2 dny před jeho konáním Ze zdra-
votních důvodů se může omluvit i dodatečně, ale omluvu musí doložit potvrzením o pracovní ne-
schopnosti (nejpozději do tří pracovních dnů od termínu určeného pro vykonání hodnocení). Stu-
dent, který se od hodnocení řádně odhlásil, je posuzován jako kdyby nebyl k hodnocení přihlášen. 
Nedostaví-li se student k hodnocení bez řádné omluvy, nebo odstoupí-li od hodnocení po jeho 
zahájení či závažným způsobem poruší pravidla hodnocení, je klasifikován známkou nevyhověl. 

Nedostaví-li se student k absolutoriu z vážných důvodů a uzná-li předseda zkušební komise omlu-
vu, má student právo konat náhradní zkoušku. Jestliže se student nedostavil bez omluvy ke zkouš-
ce, nebo jestliže mu omluva nebyla uznána, nebo byl ze zkoušky vyloučen, nepovolí předseda zku-
šební komise náhradní zkoušku a posuzuje studenta jakoby u absolutoria neprospěl. Zdravotní 
důvody doloží student potvrzením o pracovní neschopnosti nejpozději do tří pracovních dnů od 
konání zkoušky. 

9. Školné 

Školné činí (podle Vyhlášky č. 10/2005 ze dne 27. prosince 2004) 3 000 Kč ročně a je splatné ve 
dvou splátkách (1. splátka do 15. října za období září – leden, 2. splátka do 15. února za období 
únor – srpen). 

10.  Administrativní poplatky 

Ředitel školy může po projednání v radě školy nebo se zřizovatelem školy stanovit za administra-
tivní úkony poplatky, např.: 

 za převzetí přihlášky uchazeče do přijímacího řízení;  

 za opis vysvědčení nebo diplomu.  

Nebude-li stanovený poplatek včas zaplacen, administrativní úkon nebude vykonán. 



 

11.  Ostatní ustanovení 

 Informace o soukromých údajích studentů jsou důvěrné a škola je třetím osobám nesdělu-
je, popřípadě pouze se souhlasem studenta.  

 Škola chrání zájmy svých studentů. Na základě projevené potřeby poskytuje podporu 
a pomoc v obtížných životních situacích, zprostředkovává odborné psychologické služby.  

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. Vedení školy si vyhrazuje jeho případnou úpravu 
podle změn příslušných zákonů nebo jiných předpisů. 

 

 

Mgr. Luděk Benák 
                     ředitel VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 


