
Školní řád Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, 

České Budějovice, Husova 9 

(Vyšší odborná škola) 

 

Ředitelka školy, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, 

který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy, provoz a vnitřní režim 

školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, podmínky zacházení 

s majetkem školy a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Tento školní řád je závazný pro žáky všech forem vzdělávání, zákonné zástupce nezletilých 

žáků, účastníky kurzů či jiných forem vzdělávání a pro všechny zaměstnance školy na všech 

pracovištích poskytovaného vzdělávání. 

Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole a na webových stránkách 

školy a prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a žáky školy a informuje o jeho 

vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Třídní učitelé zajistí, aby všichni žáci ve 

třídách a jejich zákonní zástupci byli s tímto školním řádem prokazatelně seznámeni. 

Žáci se dobrovolným rozhodnutím ke vzdělávání zavazují řádně docházet a účastnit se 

teoretického a praktického vyučování, osvojovat si znalosti stanovené vzdělávacím 

programem a plnit všechny povinnosti vyplývající z tohoto řádu. 
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Část první  
Obecná ustanovení 

Článek 1  
Platnost Školního řádu Vyšší odborné školy  

1. Tento Školní řád Vyšší odborné školy (dále jen školní řád) se vztahuje na 

všechny zaměstnance a studenty Vyšší odborné školy (dále jen „VOŠ“), pokud není 

stanoveno jinak.  

2. Oficiální název vzdělávací instituce: Střední škola obchodní a Vyšší odborná 

škola, České Budějovice, Husova 9.  

3. Další podrobnosti může stanovit opatření ředitelky školy, které musí být v 

souladu se školním řádem a obecně platnými právními předpisy.  
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Článek 2  
Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy 

  V průběhu vyučování je umožněn cizím osobám vstup do budovy školy a do prostor     

  sloužících škole až po ověření účelu jejich vstupu. Vstup do areálu školy je monitorován.  O  

  návštěvách je vedena evidence v knize návštěv uložené v sekretariátu ředitelky školy. 

   Cizím osobám je zakázáno kouření a používání elektronické cigarety ve škole a prostorech   

   sloužících škole, při porušení tohoto zákazu bude osoba vyzvána, aby v tomto jednání  

   nepokračovala nebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout. 

   Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, v němž   

   ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje vstupovat a  

   zdržovat se ve škole a v prostorech sloužících škole. 

   V rámci akcí pořádaných školou pro veřejnost (dny otevřených dveří, informační   

   odpoledne,   spádová škola  apod.) dodržují osoby, které školu navštíví, podmínky vstupu a   

   pohybu v budově a prostorech sloužících škole, se kterými byli při vstupu prokazatelně  

   seznámeni. 

Článek 3  
Zásady a cíle vzdělávání 

1. Vzdělávání ve VOŠ je založeno na zásadách:  

a) rovného přístupu každého státního občana ČR nebo jiného členského státu 

Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodů rasy, barvy 

pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního 

původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,  

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jedince, 

c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání. 

Článek 4 
Vzdělávání cizinců 

1. Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na 

území České republiky, mají přístup k vyššímu odbornému vzdělávání za stejných 

podmínek jako státní občané ČR.  

2. Osoby uvedené v odstavci 1 se stávají studenty VOŠ za podmínek stanovených 

tímto školním řádem, pokud ředitelce školy prokážou nejpozději při zahájení vzdělávání, 

tzn. nejpozději do data zápisu do vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání, 

oprávněnost svého pobytu na území ČR. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby se státní 

příslušností jiného členského státu EU a jejich příslušníky.  

Článek 5 
Školská rada 

1. Školská rada je orgán umožňující studentům, pedagogickým zaměstnancům 

školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  

2. Třetinu školské rady jmenuje Krajský úřad v Č. Budějovicích, třetinu členů volí 

studenti a třetinu pedagogičtí zaměstnanci.  

 

Článek 6  
Práva studentů 

1. Studenti mají právo:  

a) na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, v úplném a platném znění, dále jen „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 studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy,  

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

vzdělávání,  

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

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle „školského zákona“. 

2. Na informace podle odst. 1 písmene b) mají právo také jejich rodiče, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým studentům plní vyživovací povinnost.  

Článek 7  
Povinnosti studentů 

1. Studenti mají zejména tyto povinnosti:  

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat; jestliže se student souvisle 

neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není 

řádně omluvena, vyzve ho ředitelka školy písemně, aby neprodleně doložil 

důvody své nepřítomnosti; jestliže student do 3 týdnů od doručení výzvy do VOŠ 

nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním 

dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem VOŠ,  

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

s nimiž byli seznámeni,  

c) plnit pokyny pedagogických zaměstnanců školy vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem,  

d) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání,  

e) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem a podmínkami účasti ve vyučování stanovenými 

jednotlivými předmětovými komisemi,  

f) dodržovat zveřejněný rozvrh hodin a časy vyučovacích hodin,  

g) oznamovat škole údaje pro školní matriku podle §28 odst. 2 „školského zákona“ 

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

studenta, a změny v těchto údajích,  

h) dodržovat pravidla slušného chování a vystupování vůči všem zaměstnancům 

školy,  

i) provádět úhradu školného ve stanovených termínech,  

j) neporušovat základní zásady Listiny lidských práv a svobod, 

k) v době vyučování není dovoleno používat mobilní telefony, 

l) v době vyučování není dovoleno používat tablety a notebooky pro účely, které 

nesouvisí s výukou; pokud tato zařízení student využívá ve výuce, není dovoleno 

dobíjení baterie ze sítě školy, výjimečné případy dobíjení ze sítě školy může 

povolit vyučující předmětu, 

m) účast studenta VOŠ ve výuce povinných, povinně volitelných a volitelných 

předmětech   

je stanovena předsedy jednotlivých předmětových komisí ve výši 75%. Účast ve 

výuce před platností tohoto dodatku byla dána podmínkami pro udělení klasifikace, 

zveřejněnými v anotacích jednotlivých předmětů pro daný školní rok v elektronické 

databázi IS/STAG, přístupné všem studentům VOŠ. 

2. Ve škole není povolena činnost politických stran a hnutí ani jejich propagace.  

3. Zdržet se jakéhokoliv jednání, které by poškodilo dobré jméno školy a jejich 

zaměstnanců.  

4. Za porušení povinností lze studentovi VOŠ uložit kázeňská opatření podle čl. 34 

tohoto školního řádu.  



5.  Pokud škola zjistí porušení zákazu kouření a používání elektronické cigarety, je 

povinna osobu, která zákaz nedodržuje, vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo 

aby prostory budovy školy opustila. 

6.  Osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, 

v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje 

vstupovat a zdržovat se ve škole. 

Článek 8 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 

a) Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, 

jiné závady technického rázu, případně nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností 

informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností 

zabránit vzniku škody nebo úrazu. 

b) Vedoucí učitel seznámí prokazatelně studenty na počátku školního roku i další nově 

příchozí studenty v průběhu školního roku do třídy zejména: 

• se školním řádem včetně jeho příloh, 

• se zásadami BOZP, PO a ochrany majetku na jednotlivých    

pracovištích školy,  

• se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

• s postupem při úrazech, 

• s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 

• možnosti spolupráce s výchovnou poradkyní 

• se zabezpečením 1. pomoci na škole 

• s povinností studenta přihlásit se u své zdravotní pojišťovny 

c) Vyučující předmětů vyučovaných v odborných učebnách seznámí studenty s provozním 

řádem odborných učeben.  

d) Poučení před školními akcemi, které se provádí mimo budovu školy (např. exkurze, 

plavecké výcviky, projektové týdny, kurzy, …), provede  vyučující, který bude nad studenty 

vykonávat dohled. Studenti stvrdí poučení podpisem na prezenční listině v souladu s vnitřní 

směrnicí a bude stvrzeno zápisem v třídní knize. 

e) Škola realizuje praktické nácviky činností při mimořádných situacích a požáru (cvičná 

evakuace školy). 

f) V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již 

student školu nenavštěvuje. Studenti ale mají možnost využívat předem domluvené 

konzultace s učiteli školy a ostatní aktivity stanovené ředitelkou školy do 30. června. Pokud 

studenti nevyužijí možnosti docházet do školy, pohlíží se na vztah školy k studentům obdobně 

jako v době prázdnin. V případě přítomnosti studentů ve škole má škola vůči nim vztah jako 

v době vyučování. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví studenta má škola také 

v případě, že student školu navštíví například kvůli vyřízení administrativních záležitostí. 

g) Zaměstnanci a studenti školy dodržují, kromě obecných zásad, zejména při praktickém 

vyučování, při hodinách tělesné výchovy, na adaptačních kurzech, na sportovních 

a turistických akcích a při exkurzích a dalších akcích organizovaných školou ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, pokyny a zásady úrazové prevence. Při všech 

činnostech musí mít student u sebe vždy svůj průkaz zdravotního pojištění. 



Článek 9 
Školné 

1. Úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen „školné“) je stanovena vyhláškou MŠMT 

č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání:  

a) školné student uhradí ve dvou splátkách, nejpozději však do 15. října za zimní 

období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku,  

b) v případě, že student v zákonem stanoveném termínu neuhradí školné, považuje 

ředitelka školy tuto skutečnost za závažné porušení povinností studenta a je 

oprávněna studenta ze studia vyloučit; ředitelka školy zahajuje správní řízení ve 

věci vyloučení studenta ze studia,  

c) přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po 

obdržení rozhodnutí o přijetí,  

d) při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student školné 

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

e) při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního 

období se školné nevrací,  

f) student může požádat písemně ředitelku školy o snížení školného, pokud po 

zaplacení školného klesne součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které student 

žije pod 1,5 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních 

osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost nebo podle posudku 

odborného lékaře jde o studenta těžce zdravotně postiženého; písemná žádost 

musí být doložena některou z výše uvedených skutečností,  

g) student může požádat písemně ředitelku školy o snížení školného v případě 

těžkého zdravotního postižení, případně při dosažení studijního průměru do 1,5 

v minulém školním roce. Pro určení prospěchového průměru se započítávají 

známky ze všech konaných zkoušek. 

h) formu úhrady školného stanovuje opatření ředitelky školy,  

i) ve věci snížení úhrady školného zahajuje ředitelka školy správní řízení.  

 

 

 

Část druhá  
Studium v akreditovaných vzdělávacích programech příslušných oborů 
vzdělání 

Článek 10 
Student VOŠ 

1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání 

s maturitní zkouškou.  

2. Předpokladem přijetí uchazeče je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti 

pro daný obor vzdělání. 

3. Přihlášku ke studiu zašle uchazeč o studium na předepsaném formuláři ředitelství 

školy. Přihlášku pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč do 31. května 

kalendářního roku, ve kterém chce zahájit studium. Ředitelka školy může po ukončení 

prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění 

předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se koná nejpozději do 

30. září.  

4. Lhůtu pro podávání přihlášek ke studiu a doklady, které jsou její součástí, 

zveřejní VOŠ minimálně s dvouměsíčním předstihem spolu s podmínkami přijetí ke 

studiu, termínem a způsobem ověřování jejich splnění a v případě konání přijímacích 

zkoušek s jejich formou, rámcovým obsahem a kritérii pro jejich vyhodnocení.  



5. Má-li přihláška ke studiu formální nedostatky, které brání jejímu zaregistrování, 

vrátí ji studijní oddělení VOŠ uchazeči o studium zpět k doplnění. Nejsou-li tyto 

nedostatky uchazečem odstraněny v určené lhůtě a není-li možné zaregistrování uchazeče 

v IS/STAG, bude tato neúplná přihláška vyřazena z evidence uchazečů o studium.  

6. Ředitelka školy může uchazeče na základě žádosti a po posouzení předložených 

dokladů o předchozím vzdělávání přijmout do vyššího než prvního ročníku. V případě, že 

ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 

Ve věci zařazení studenta do vyššího ročníku studia zahajuje ředitelka školy správní 

řízení.  

7. O způsobu a průběhu přijímacího řízení rozhoduje ředitelka školy. V rámci 

přijímacího řízení může ředitelka školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky.  

8. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 14 dnů před jejím 

konáním.  

9. Uchazeč je na VOŠ registrován pod registračním číslem, které je součástí 

pozvánky k přijímacím zkouškám.  

10. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce ve stanoveném termínu 

z důvodů lékařsky doložené zdravotní indispozice nebo jiného závažného důvodu, musí 

nejpozději do 3 dnů od data jejího konání řádně omluvit svoji neúčast. Ředitelka školy 

stanoví náhradní termín přijímací zkoušky. Pozvánku k náhradnímu termínu zašle 

ředitelka školy uchazeči nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se 

nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole. Náhradní termín se musí konat 

nejpozději do 30. 9.  

11. Při přijímací zkoušce uchazeč o studium předloží pozvánku k přijímací zkoušce, 

platný občanský průkaz (případně platný pas) a úředně ověřenou kopii maturitního 

vysvědčení, pokud tato nebyla součástí přihlášky ke studiu. Je-li uchazečem o studium 

cizinec, předloží pozvánku k přijímací zkoušce, platný cestovní pas a osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR nebo rozhodnutí o uznání platnosti 

zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikace), pokud tyto doklady o ukončení 

středoškolského vzdělání nebyly součástí přihlášky.  

12. Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o 

nepřijetí uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo po stanovení výsledků 

přijímacího řízení, pokud se přijímací zkouška nekoná.  

13. Přijatý uchazeč o studium se stává studentem VOŠ dnem zápisu do 

vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě 

stanovené VOŠ, nejpozději však do 31. října.  

Článek 11 
Obory vzdělání a vzdělávací programy 

1. Obsah vzdělávání je ve vzdělávacích programech příslušných oborů vzdělání 

uspořádaný do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, například modulů (dále jen 

předmětů).  

2. Obory vzdělání a vzdělávací programy jsou tvořeny ze studijních předmětů 

s vymezením hodinových dotací pro jednotlivé formy studia, způsobem ukončení 

předmětu, počtem kreditů a vstupními předpoklady pro daný předmět, jejichž 

charakteristika a náležitá dokumentace je součástí zveřejněného akreditovaného 

vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání.  

3. Předměty mohou mít statut předmětů:  

a) povinných - jejich absolvování je podmínkou absolvování daného vzdělávacího 

programu,  

b) povinně volitelných - student musí získat stanovený počet kreditů z jednotlivých 

daných bloků povinně volitelných předmětů,  

c) volitelných - ostatní předměty uvedené ve vzdělávacím programu daného oboru 

vzdělání,  

d) nepovinných.  



Článek 12 
Organizace školního roku 

1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

Podrobný harmonogram školního roku stanoví ředitelka školy.  

2. 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.  

3. Po dobu školních prázdnin lze konat zejména povinné kurzy a odborné praxe a po 

dohodě 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.  

4. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Délka konzultační hodiny je ve všech formách 

vzdělávání 45 minut. Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.  

Článek 13 
Vzdělávací činnost a její organizace 

1. Základními formami výuky jsou přednášky a cvičení seminární, projektová 

a výpočtová, odborná praxe, exkurze, konzultace a samostatná domácí práce.  

2. Přednášky a cvičení vedou určení interní případně externí učitelé.  

3. Míru povinné účasti studentů na jednotlivých formách výuky stanoví vedoucí 

příslušných předmětových komisí.  

4. Opatřením ředitelky školy nebo jejích zástupců je dán způsob organizace, 

zajištění a provádění praxí a exkurzí.  

5. Studentovi, který se ze závažných důvodů nemohl zúčastnit povinné výuky, může 

předmětová komise určit náhradní způsob splnění studijních povinností v termínech, které 

nejsou v rozporu s harmonogramem školního roku.  

6. Každý vyučující předmětu je povinen seznámit studenty a zveřejnit v IS/STAG 

před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména:  

a) anotaci vyučovaného předmětu včetně časového rozvržení učiva,  

b) požadavky kladené na studenta v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky 

stanovené pro udělení zápočtu,  

c) seznam literatury ke studiu.  

 

 

Článek 14 
Individuální vzdělávací plán 

1. Individuálním vzdělávacím plánem je určena zvláštní organizace a délka studia 

při zachování všech požadavků stanovených vzdělávacím programem příslušného oboru 

vzdělání. 

2. Ředitelka školy může v odůvodněných případech studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním povolit na základě žádosti 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.  Individuální vzdělávací plán sestaví 

vedoucí předmětových komisí po dohodě se studentem.  

3. Podobně může ředitelka školy povolit individuální vzdělávací plán studentovi, 

který má vážné důvody zdravotní.  

4. Ředitelka školy může povolit studentovi VOŠ vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 

5. Individuální vzdělávací plán se uděluje zpravidla na začátku školního roku nebo 

studijního období.  



6. Ve věci individuálního vzdělávacího plánu zahajuje ředitelka školy správní 

řízení.  

7. Sestavený individuální vzdělávací plán je součástí matričního spisu studenta. 

8. Studentům se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitelka školy 

prodloužit studium, nejvýše však o dva školní roky.  

 

Část třetí  
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů 

Článek 15 
Formy hodnocení 

1. Základními formami kontroly studia jsou: průběžné hodnocení, zápočet, zkouška 

a absolutorium.  

2. Centrální evidenci o studijních výsledcích studentů VOŠ vede a její správnost 

kontroluje studijní oddělení VOŠ pomocí informačního systému STAG. Podklady pro 

vedení centrální evidence výsledků studia zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy v 

souladu s harmonogramem školního roku.  

Článek 16  
Průběžné hodnocení a zápočet 

1. V průběhu studijního období mohou provádět vyučující kontrolu studia zejména 

kontrolními otázkami, písemnými pracemi (testy), zadáváním samostatných úkolů, 

seminárními pracemi apod. V souladu s odst. 6, čl. 13 mohou být výsledky těchto kontrol 

příslušným způsobem respektovány při zkoušce.  

2. Zápočet se uděluje za absolvování povinné části výuky, za včasné odevzdání 

řádně zpracovaných elaborátů, grafických nebo jiných prací a za úspěšné absolvování 

předem ohlášených kontrolních testů a hodnocení během zimního nebo letního období.  

3. Zápočet uděluje vyučující, který vyučuje příslušný předmět, pokud výjimečně 

vedoucí učitelka v součinnosti s předsedou předmětové komise nestanoví jinak. 

Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, připojí se datum 

udělení zápočtu a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu 

nezapisuje.  

4. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet ve stanoveném termínu, může 

předmětová komise v odůvodněných případech povolit splnění podmínek k získání 

zápočtu v určeném náhradním termínu, nejpozději však do mezního termínu stanoveného 

harmonogramem školního roku.  

Článek 17  
Zkoušky a opravné zkoušky 

1. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost 

uplatňovat poznatky získané studiem.  

2. Zkoušky a opravné zkoušky konají studenti zpravidla u vyučujících, kteří 

předmět přednášeli, ve výjimečných případech i u jiných vyučujících určených vedoucí 

učitelkou v součinnosti s předsedou předmětové komise. U téhož zkoušejícího koná pak 

student i případné opravné zkoušky, pokud vedoucí učitelka v součinnosti s předsedou 

předmětové komise nestanoví ze závažných důvodů jinak.  

3. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející těmito známkami: „výborně“ (1), „velmi 

dobře“ (2), „dobře“ (3) a „nevyhověl(a)“ (4). Výslednou známku vykonané zkoušky 

zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Výsledná známka 

„nevyhověl (a)“ se zapíše, až když ji není možné již opravit.  

4. Forma zkoušky je ústní, písemná, písemná a ústní, praktická a ústní nebo 

praktická a písemná.  

5. Zkoušky a opravné zkoušky se konají zpravidla ve zkouškovém období 

stanoveném harmonogramem daného školního roku. Zkoušející určí termíny pro konání 



zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu, nejpozději 3 týdny před koncem 

výuky v zimním nebo v letním období. Zkouška je individuální, student koná zkoušku 

v daném termínu zpravidla u jednoho zkoušejícího a v jednom dnu. Způsob přihlašování 

a odhlašování studentů (včetně konečného termínu) od zkoušky stanoví zkoušející 

předmětu. Student, který se od zkoušky včas odhlásil, je posuzován, jako kdyby nebyl ke 

zkoušce přihlášen.  

6. Pokud se student nemůže dostavit na termín zkoušky, na který se přihlásil, je 

povinen předem se omluvit zkoušejícímu. Student se může z vážných důvodů, zejména 

zdravotních, dodatečně omluvit nejpozději do tří kalendářních dnů od uplynutí určeného 

termínu pro konání zkoušky. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. Odstoupí-li 

student od zkoušky po jejím začátku, nedostaví-li se ke zkoušce bez řádné omluvy nebo 

poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, je klasifikován známkou „nevyhověl(a)“.  

7. Pokud student u zkoušky v řádném termínu nevyhověl, má právo na konání první 

opravné zkoušky. Pokud student nevyhověl ani při první opravné zkoušce, má právo konat 

druhou opravnou zkoušku formou komisionálního přezkoušení.  

Článek 18  
Komisionální přezkoušení 

1. Komisionální forma zkoušky se koná vždy v případě druhé opravné zkoušky 

a dále v případech, kdy student požádá ředitelku školy o přezkoušení z důvodu 

pochybností o správnosti hodnocení svého vzdělávání.  

2. Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelkou školy tak, aby 

byl stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je 

termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.  

3. Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu 

s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného studijního oboru. Zkouška může 

být ústní, písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu. Formy 

zkoušky se mohou kombinovat.  

4. Komise je tříčlenná a jmenuje ji ředitelka školy ve složení: předseda, zkoušející 

učitel a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu.  

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

6. Výsledek komisionální zkoušky je konečný a je sdělen prokazatelným způsobem 

studentovi.  

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

jeden den před jejím zahájením. Náhradní termín zkoušky stanoví ředitelka školy. 

Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou.  

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

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

závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitelka školy.  

9. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez 

omluvy, nebyla-li jeho omluva uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla 

zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.  

10. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání 

zkušební komise o hodnocení studenta.  

11. O průběhu a výsledku komisionální zkoušky vyhotovuje zkušební komise 

písemný protokol, který je součástí centrální evidence výsledků studia a matričního spisu 

studenta.  

Článek 19 
Kreditní ohodnocení předmětu 

1. Každý předmět uvedený v akreditovaných vzdělávacích programech je 

ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru zátěže studenta při studiu daného 

předmětu.  

2. Student získává kredity po absolvování předmětu, tj. u předmětů zakončených 

zápočtem až po získání zápočtu, u předmětů zakončených „zkouškou“ nebo „zápočtem a 



zkouškou“ až po složení této zkoušky s klasifikací alespoň „dobře“. Zápočet z předmětu 

musí student získat v souladu s harmonogramem školního roku, nejpozději však 

do 31. ledna, pokud se jedná o předmět zapsaný v zimním období nebo do 31. srpna, 

pokud se jedná o předmět zapsaný v letním období. Řádné a 1. opravné termíny zkoušek 

za zimní období musí student absolvovat nejpozději do 31. ledna, druhé opravné termíny 

zkoušek za zimní období může student konat po dohodě s vyučujícím nebo zkušební 

komisí do 30. června. Řádné, první a druhé opravné termíny zkoušek za letní období musí 

student absolvovat nejpozději do 31. srpna. U studentů posledního ročníku tříletých 

vzdělávacích programů je mezním termínem pro získání zápočtů a zkoušek za letní 

studijní období 30. červen, u 3,5 letého studia je tímto mezním termínem za zimní období 

31. leden. 

3. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy 

termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno 

nejpozději do konce následujícího období.  

4. Za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.  

Článek 20 
Absolutorium 

1. Vyšší odborné studium se ukončuje absolutoriem. Absolutorium se koná před 

zkušební komisí a je veřejné s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení studenta.  

2. Způsob konání absolutoria se řídí „školským zákonem“, vyhláškou MŠMT 

č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání a vyhláškou č. 470/2006 Sb.  

3. Student může konat absolutorium, pokud získal ve skladbě předmětů předepsané 

vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání kredity všech povinných, povinně 

volitelných předmětů a volitelných předmětů a je-li celkový počet získaných kreditů roven 

alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia; v posledním ročníku studia 

úspěšně absolvoval předmět Ochrana člověka za mimořádných událostí, vypracoval 

a v určeném termínu odevzdal absolventskou práci. Vypracování a odevzdání 

absolventské práce je jednou z podmínek pro udělení zápočtu z předmětu „Seminář 

k absolventské práci“ nebo „Absolventská práce". 

4. Student může vykonat absolutorium nejpozději do pěti let od doby, kdy úspěšně 

splnil poslední ročník studia.  

5. K řádnému, opravnému i náhradnímu termínu absolutoria je student povinen 

podat prostřednictvím studijního oddělení VOŠ písemnou registraci a to nejpozději do 

termínu stanoveného harmonogramem školního roku.  

6. Řádný termín absolutoria u vzdělávacího programu v délce studia 3 let se koná 

od 1. do 30. června, u 3,5letého studia od 1. do 31. ledna. 

7. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, 

může konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 

6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu 

absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební 

komisí.  

8. Náhradní termín absolutoria stanovuje ředitelka školy tak, aby bylo možné jej 

konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria.  

9. Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny jsou zveřejněny 

nejméně jeden měsíc předem na viditelném a přístupném místě školy a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup.  

10. 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 důvodů neukončení posledního ročníku vzdělávání, 

má právo konat náhradní zkoušku. Tím není dotčeno právo studenta konat opravnou 

zkoušku.  



11. Klasifikace obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných 

předmětů a zkoušky z cizího jazyka se provádí při absolutoriu podle následující stupnice 

prospěchu: „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „nevyhověl (a)“ (4).  

12. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace teoretické 

zkoušky z odborných předmětů, obhajoby absolventské práce a zkoušky z cizího jazyka. 

Celkové hodnocení absolutoria se klasifikuje stupnicí: „prospěl(a) s vyznamenáním, 

„prospěl(a)“, „neprospěl(a)“:  

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo 

obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný 

prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50,  

b) prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby 

absolventské práce známkou horší než 3 - dobře,  

c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby 

absolventské práce známku prospěchu 4 - nevyhověl.  

13. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy nedostavil, jeho 

omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku nebo 

obhajobu vykonal neúspěšně.  

14. Student, který konal zkoušku absolutoria nebo obhajobu absolventské práce, 

může do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, požádat krajský úřad 

o přezkoumání jejího průběhu a výsledku.  

15. Student přestává být studentem VOŠ dnem následujícím po dni, kdy úspěšně 

vykonal absolutorium. Nevykonal-li úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva 

a povinnosti studenta VOŠ:  

a) u tříletého studia do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně 

ukončit,  

b) u 3,5 letého studia do 31. ledna školního roku, v němž měl vzdělávání řádně 

ukončit.  

 

Část čtvrtá  
Průběh studia ve vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělávání 

Článek 21  
Předběžný zápis a zápis 

1. Student si volí svůj osobní studijní plán na následující školní rok nebo studijní 

období formou povinného předběžného zápisu, tj. přihlášením se ke studiu daných 

předmětů v příštím školním roce nebo studijním období. Organizaci předběžného zápisu 

včetně pravidel pro užití informačního systému STAG stanoví ředitelka školy, případně jí 

pověřený zástupce, opatřením o zásadách kreditního systému na VOŠ a v souladu 

s harmonogramem školního roku.  

2. Vedoucí učitelka pro VOŠ, na základě návrhu předsedů předmětových komisí, 

může stanovit minimální a maximální počty studentů, pro něž budou jednotlivé předměty 

otevřeny. Nejsou-li tyto počty určeny, má se za to, že předmět bude otevřen pro libovolný 

počet zapsaných studentů.  

3. Student si při předběžném zápisu zapisuje předměty ve stanovené struktuře podle 

vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání tak, aby mohl absolvováním 

zapsaných předmětů splnit podmínky pro postup do vyššího ročníku studia v souladu 

s ustanovením článku 22 tohoto školního řádu.  

4. V případě, že student neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným 

způsobem předběžný zápis a do 5 dnů se neomluví a nepožádá o změnu termínu 

předběžného zápisu nebo nepřeruší studium, posuzuje se, jako by nesplnil podmínky 

stanovené akreditovaným vzdělávacím programem.  

5. Zápisem do příslušného školního roku nebo studijního období se potvrzuje 

osobní studijní plán studenta vytvořený v rámci předběžného zápisu. Zápisem nabývá 



student právo na získání příslušných kreditů po absolvování zapsaných předmětů. Při 

zápisu si student zapisuje všechny předměty svého studijního plánu do výkazu o studiu 

a studijní oddělení mu tento zápis úředně potvrdí.  

6. Změnu studijního plánu zapsaného při předběžném zápisu může student provést 

v termínu stanoveném pro zápis v případě že:  

a) daný předmět nebude otevřen pro malý zájem studentů,  

b) zapsání předmětu by bylo v rozporu s tímto školním řádem.  

7. Zápis se koná individuální nebo skupinovou formou v termínech stanovených 

opatřením ředitelky školy, popřípadě v průběhu školního roku u studentů nastupujících po 

přestupu nebo po přerušení studia nejpozději do 5 dnů po obdržení rozhodnutí o povolení 

přestupu nebo od termínu ukončení přerušení studia. Opatření ředitelky stanoví i pravidla 

pro vložení zápisu do informačního systému STAG.  

8. Studentovi mohou být zapsané předměty rozhodnutím ředitelky školy zrušeny:  

a) ze závažných zdravotních důvodů znemožňující studentovi studium,  

b) jestliže si předmět zapsalo méně studentů, než je počet předem oznámený 

předsedou předmětové komise, 

c) zjistí-li se, že si student zapsal předmět v rozporu s podmínkami pro zápis 

předmětu,  

d) při přerušení studia.  

Zápis předmětu zrušený rozhodnutím ředitelky školy z důvodů uvedených 

v písmenech b) až c) se studentovi automaticky ruší a studijní oddělení VOŠ je povinno 

studenta o tom vyrozumět.  

9. Student, který se v termínu stanoveném podle odstavce 2 nezapíše a do 5 dnů 

po jeho uplynutí se neomluví a nepožádá o náhradní termín nebo neoznámí přerušení 

studia, se posuzuje, jako by nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím 

programem.  

10. Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny 

v zapsaných předmětech provádí studijní oddělení VOŠ.  

11. Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škole je výkaz o studiu.  

Článek 22 
Podmínky zápisu do školního roku nebo studijního období 

1. Do prvního ročníku může být zapsán student, který byl přijat ke studiu 

vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání touto VOŠ. Student prvního ročníku je 

povinen zapsat si minimálně předměty stanovené povinným studijním plánem 1. ročníku 

v hodnotě 60 kreditů (30 kreditů za zimní období a 30 kreditů za letní období).  

2. Do dalšího školního roku nebo studijního období může být zapsán student, který 

je k datu zápisu studentem VOŠ, v předchozím ročníku úspěšně absolvoval předmět 

Ochrana člověka za mimořádných událostí a splňuje následující podmínky pro zápis do 

vyššího ročníku v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník 

studia:  

a) k datu zápisu do 2. ročníku studia získal minimální počet 50 kreditů povinného 

učebního plánu 1. ročníku; při zápisu do zimního a letního období 2. ročníku si 

student zapisuje opakovaně nesplněné předměty za 1. ročník studia a dále 

minimálně ty předměty, při jejichž úspěšném absolvování celkový počet 

získaných kreditů za 1. a 2. ročník bude nejméně 110,  

b) k datu zápisu do 3. ročníku studia získal minimální počet 110 kreditů (60 kreditů 

povinného učebního plánu 1. ročníku a minimálně dalších 50 kreditů),  

c) při zápisu do 3. ročníku studia si student zapisuje minimálně předměty, při jejichž 

úspěšném absolvování bude celkový počet získaných kreditů za 1. až 3. ročník 

studia u tříletých vzdělávacích programů nejméně 180.  

d) k datu zápisu do 4. ročníku získal minimální počet 170 kreditů,  



e) podmínkou úspěšného ukončení studia u vzdělávacích programů, které 

uskutečňuje VOŠ, je získání předepsaného počtu kreditů ze skladby všech 

povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů:  

- u vzdělávacích programů v délce trvání tří let musí student získat celkový 

úhrn minimálně 180 kreditů,  

- u vzdělávacích programů v délce trvání 3,5 roku musí student získat celkový 

úhrn minimálně 210 kreditů.  

Studenti posledních studijních ročníků jsou povinni zapsat si minimálně předměty, 

při jejichž absolvování dosáhnou počtu kreditů, který je podmínkou k úspěšnému 

ukončení studia.  

Článek 23  
Podmínky pro zápis předmětů 

1. Z hlediska tvorby osobního studijního plánu studenta se předměty uvedené ve 

vzdělávacím programu člení na:  

a) Předměty bez jakýchkoliv povinných návazností na ostatní předměty či jiných 

omezení.  

b) Předměty podmíněné prerekvizitami - tyto předměty lze zapsat nejdříve ve 

studijním období, v němž je zapsán předmět podmiňující. Úspěšné absolvování 

a získání kreditů z podmiňujícího předmětu je nutnou podmínkou ke konání 

zkoušky a přiznání kreditů z předmětu navazujícího (podmíněného 

prerekvizitou).  

c) Předměty vyhrazené jen pro určitou specifickou skupinu studentů.  

2. Student si musí zapisovat předměty tak, aby dodržel strukturu předmětů daných 

vzdělávacím programem z hlediska jejich statutu, aby vyhověl podmínkám návaznosti 

a volitelnosti předmětů z hlediska jejich charakteru podle odstavce 1 a zároveň, aby splnil 

podmínky o počtu zapsaných kreditů.  

Článek 24  
Opakované zapsání předmětu 

1. Nesplní-li student podmínky pro získání kreditů za předmět, může si tento 

předmět zapsat ještě jednou v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru 

vzdělání. Každý předmět si lze během studia zapsat maximálně dvakrát s výjimkou 

předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí. Tento povinný předmět studuje 

student nekreditně a je povinen jej absolvovat v termínu určeném ředitelkou školy.  

2. Při opakovaném zapsání předmětu neplatí zápočet získaný případně při 

předchozím studiu tohoto předmětu.  

Článek 25  
Ukončování vyššího odborného vzdělávání 

1. Student absolvoval studium ve vzdělávacím programu příslušného oboru 

vzdělání, pokud získal ve skladbě předepsané vzdělávacím programem příslušného oboru 

vzdělání alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia 

a vykonal-li úspěšně absolutorium.  

2. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, má právo užívat za svým jménem 

označení absolventa vyšší odborné školy ve zkratce „DiS.“. 

 

 

Článek 26 
Uznání zápočtů a zkoušek 

1. Studentovi, který řádně ukončil studium na této VOŠ dle čl. 25 tohoto školního 

řádu a byl znovu přijat do 1. ročníku řádného denního studia v některém z příbuzných 

oborů vzdělání, ředitelka školy neuznává klasifikaci splněnou v tomto předchozím studiu. 



Student je povinen zapsat si všechny předměty v kategorii povinných, povinně volitelných 

a volitelných předmětů v souladu se vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání 

a školním řádem.  

2. O uznání vykonaných zápočtů a zkoušek musí požádat student VOŠ, kterému 

byla povolena ředitelkou školy změna formy studia, případně student, který při opakování 

ročníku nebo nástupu ke studiu po přerušení vzdělávání studuje ročník, u kterého došlo ke 

změnám pedagogických dokumentů (vzdělávací program, náplň předmětů, apod.).  

3. Ředitelka školy může, po předchozím vyjádření příslušných předmětových 

komisí a garantů oborů, uznat započítání předmětů, absolvovaných i na jiné vyšší odborné 

škole nebo vysoké škole v České republice i v zahraničí, a stanovit jim odpovídající počet 

kreditů se zřetelem k prospěchu a době, která uplynula od jejich vykonání:  

a) studentovi, jemuž povolila přestup do studia ve vzdělávacím programu 

příslušného oboru vzdělání, který uskutečňuje tato VOŠ,  

b) studentovi, který ukončil studium na jiné VOŠ nebo vysoké škole a je zapsán na 

této VOŠ.  

4. Ředitelka školy může, po předchozím vyjádření příslušných předmětových 

komisí a garantů oborů, uznat započítání předmětů studentovi, který opakuje ročník podle 

čl. 28 tohoto školního řádu nebo studentovi, který studoval ve vzdělávacím programu 

příslušného oboru vzdělání uskutečňovaného touto VOŠ a z jakýchkoliv důvodů studium 

řádně neukončil a je opětovně přijat ke studiu.  

5. Rozhodování o uznání kreditů za dříve úspěšně absolvované předměty se 

uskutečňuje na základě písemné žádosti studenta. Žádost o uznání vykonaných zápočtů 

a zkoušek podle bodu 1) až 4) doručí student na předepsaném formuláři studijnímu 

oddělení VOŠ nejpozději do termínu stanoveného v harmonogramu školního roku. 

K žádosti musí být doloženy doklady potvrzující absolvování předmětu (dále jen výpis 

o vykonaných zkouškách a zápočtech) a pokud to vyžaduje předseda předmětové komise 

i informace o jeho rozsahu a obsahu.  

6. Částečné vzdělání studenta může ředitelka školy uznat, jen pokud od doby jeho 

dosažení neuplynulo více než 10 let.  

7. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání studenta, uvolní studenta zčásti nebo 

zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.  

Článek 27  
Přerušení studia 

1. Ředitelka školy může studentovi přerušit studium, a to na dobu nejvýše 2 let.  

2. Student žádá o přerušení studia na základě písemné žádosti doručené ředitelce 

školy.  

3. Přeruší-li student studium v průběhu ročníku, ve kterém je řádně zapsán, 

pokračuje po uplynutí doby přerušení v tom ročníku, ve kterém mu bylo vzdělávání 

přerušeno.  

4. Nebrání-li tomu závažné důvody, ukončí ředitelka školy na žádost studenta 

přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání.  

5. Ředitelka školy může na základě žádosti studenta povolit opakované přerušení 

studia a stanovit studentovi podmínky pro pokračování ve studiu.  

6. Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství 

a mateřství, jestliže praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací 

zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo 

jestliže vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství studentky.  

7. Po ukončení přerušení studia je student povinen se zapsat do studia. Nezapíše-li 

se student do 5 dnů po ukončení přerušení studia nebo nepožádá-li o jiný termín zápisu, je 

posuzován, jako by nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem 

a tímto školním řádem.  

8. VOŠ nezaručuje, že během doby přerušení studia nedojde ke změně vzdělávacích 

programů.  



9. Po dobu přerušení vzdělávání není student, kterému bylo vzdělávání přerušeno, 

studentem této VOŠ.  

10. Ředitelka školy může povolit výjimku ve věci opakovaného zápisu předmětu, 

zrušení zapsaného předmětu a jeho případné náhrady novým předmětem po ukončení 

přerušení studia.  

11. Přerušení studia se zaznamenává do výkazu o studiu.  

12. Ve věci přerušení studia zahajuje ředitelka školy správní řízení.  

13. Student, kterému ředitelka školy studium přerušila, se musí do 5 dnů od nabytí 

právní moci rozhodnutí dostavit na studijní oddělení s výkazem o studiu a předložit 

potvrzení o vyrovnání závazků vůči VOŠ.  

Článek 28 
Opakování ročníku 

1. Ředitelka školy může studentovi, který nesplnil v příslušném ročníku studia 

podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání, 

povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti.  

2. Opakování ročníku ředitelka školy nepovolí, pokud student uplatnil v daném 

školním roce ustanovení článku 24 a nesplnil ani po druhém zapsání opakovaně zapsaný 

předmět.  

3. Každý ročník lze opakovat maximálně jedenkrát, student může během svého 

studia opakovat maximálně dvakrát.  

4. Ve věci opakování ročníku zahajuje ředitelka školy správní řízení.  

Článek 29  
Zanechání studia 

1. Student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného 

ředitelce školy. Může tak učinit kdykoliv během studia.  

2. Student přestává být studentem VOŠ dnem následujícím po dni doručení tohoto 

sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, 

pokud jde o den pozdější.  

3. Student, který zanechává studia podle odst. 1 a 2 je povinen nejpozději do 5 dnů 

po podání svého písemného prohlášení dostavit se na studijní oddělení VOŠ s výkazem 

o studiu k jeho uzavření a předložit potvrzení o vyrovnání závazků vůči VOŠ.  

4. Student je posuzován jako by studia zanechal v případě, že do 3 týdnů od 

doručení výzvy k doložení důvodů své 20 denní neúčasti na vyučování nenastoupí nebo 

nedoloží důvod nepřítomnosti. Studentem Vyšší odborné školy přestává být posledním 

dnem této lhůty. 

 
    
 
 Článek 30 

Změna oboru vzdělání, změna formy studia 

1. Ředitelka školy může studentovi na základě písemné žádosti povolit změnu 

oboru vzdělání a změnu formy studia. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může 

ředitelka školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria 

jejího hodnocení.  

2. Ve věci změny oboru vzdělání zahajuje ředitelka školy správní řízení.  

Článek  31 
Přestup 

1. 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 

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.  

2. Ve věci přestupu zahajuje ředitel školy správní řízení.  

3. Rozhodnutí o povolení přestupu se postupuje též vyšší odborné škole, ze které 

student přestupuje. 

 

Článek  32 
Doklad o nedokončení studia 

1. Studentovi, který studium nedokončil, vydá studijní oddělení VOŠ na jeho vlastní 

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

 

Část pátá  
Výchovná opatření 

Článek  33 
Pochvaly 

1. Ředitelka školy nebo jím určený pedagogický zaměstnanec může udělit 

studentovi VOŠ pochvalu nebo jiné ocenění.  

Článek 34 
Kázeňská opatření 

1. 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 studenta školy nebo dopustí-li se podvodu v souvislosti se 

studiem,  

d) hrubé slovní či fyzické útoky studenta vůči zaměstnancům školy 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.  

2. Kázeňská opatření jsou:  

a) napomenutí,  

b) důtka,  

c) podmíněné vyloučení ze studia,  

d) vyloučení ze studia.  

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

4. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební lhůtu, a 

to nejdéle na dobu jednoho roku.  

5. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení studenta rozhodne ředitelka školy do 

dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění studenta dozvěděla, nejpozději však do jednoho 

roku ode dne, kdy se student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je 

klasifikováno jako trestný čin. 

6. Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni nabytí právní 

moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  

7. Student, kterého ředitelka školy vyloučila ze studia, se musí nejpozději do 5 dnů 

po nabytí právní moci rozhodnutí dostavit na studijní oddělení s výkazem o studiu k jeho 

uzavření a předložit potvrzení o vyrovnání závazků vůči VOŠ.  

8. Ředitelka školy zahajuje ve věci vyloučení ze studia správní řízení.  



Článek 35 

Vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

2. Zdravotním postižením se pro účely školského zákona rozumí mentální, tělesné, 

zrakové nebo sluchové postižení (dále viz školský zákon§ 16). 

3. Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na 

vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou 

pomoc školy a školského zařízení. Pro studenty se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování 

stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

Délku vyššího odborného vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech 

studentům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky. 

4. Speciální vzdělávací potřeby studentů zdravotně postižených zjišťuje školské 

poradenské zařízení. 

5. Modifikace vyučovacích metod a forem včetně přípravy na výuku u studentů 

s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového 

vnímání může být vedena prostřednictvím náhradních komunikačních systémů. 

6. Při hodnocení výsledků vzdělávání studentů uvedených v bodu 5 tohoto dodatku je 

uplatňována individualizace hodnocení. 

7. Plánované vzdělávací cíle a výstupy u studentů uvedených v bodu 5 tohoto dodatku 

respektují jejich možnosti a schopnosti. 

8. Studenti se zdravotním postižením (bod 5 tohoto dodatku) mají právo bezplatně užívat 

při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební 

pomůcky poskytované školou (pomůcky pro podporu orientace, záznamový materiál 

pro nahrávání a tlumočení textů, PC se speciálním softwarem). 

9. Studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání 

s použitím Braillova hmatového písma, pokud jej student využívá. 

10. Studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, jsou upraveny podmínky pro 

vykonání absolutoria takto: 

a) příprava u dílčí zkoušky absolutoria v délce nejvýše 40 minut, 

b) při absolutoriu může student využívat PC se speciálním softwarem, 

c) při hodnocení absolventské práce bude brán zřetel především na obsahovou 

stránku zpracování zadaného tématu, nebude hodnocena formální úprava. 

11. Studenti, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, absolvují odbornou praxi v souladu 

s akreditací vzdělávacího programu a harmonogramem daného školního roku 

v rozsahu 30 hodin týdně. 

12. Ředitel školy může, na základě písemné žádosti studenta, se souhlasem krajského 

úřadu, zřídit ve studijní skupině, ve které se vzdělává student se speciálními 

vzdělávacími potřebami, funkci asistenta pedagoga. V případě studentů se zdravotním 

postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského 

poradenského zařízení. 

13. Ředitel školy může na základě písemné žádosti studenta se speciálními vzdělávacími 

potřebami a s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

zletilému studentovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

 



Část šestá  
 Zrušovací ustanovení 

 Článek 36  
  Zrušovací ustanovení 

1. Zrušuje se Školní řád Vyšší odborné školy ze dne 1. září 2016.  

 

2. Školní řád Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, 

Husova 9 vstupuje v platnost a účinnost dnem 2. října  2017.  

 

 

V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2017.  

 

 

 

 

 

 

Schválil: Mgr. Jarmila Benýšková v. r.  

                         ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

Schválil: za Školskou radu 

              

              RNDr. Vladimír Brablec v. r.  

               předseda školské rady                            

 
 

              


