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Školní řád
vyšší odborné školy pedagogické a sociální,
součásti příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 (dále jen „škola“)
Školní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „školský zákon“). Školní řád stanoví základní práva a povinnosti studentů a pedagogů.
Nedílnou součástí školního řádu je příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
studentů ve vyšší odborné škole.
Podrobnější povinnosti zaměstnanců školy stanoví pracovní řád.
Pokud se v tomto školním řádu používá pojem student, uchazeč nebo pedagog, jsou tímto
výrazem označováni muži i ženy.
Školní řád stanovuje pravidla, která je nutno respektovat, aby polyfunkční školská instituce,
kterou škola je, mohla plnit své poslání a aby byly vytvořeny příznivé podmínky pro
vzdělávání v budově školy i na pracovištích praktického vyučování.

Adresa: VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Evropská 330/33, 166 23 Praha 6 - Dejvice
Tel.: + 420 233 091 261  E-mail: info@pedevropska.cz  www.pedevropska.cz

A. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 (dále jen „škola“) je příspěvkovou organizací
zřízenou Hlavním městem Prahou, Praha 1, Mariánské náměstí 2. Sídlo školy je
Evropská 33, 166 23 Praha 6. V čele školy je ředitel jmenovaný Radou hlavního města
Prahy.
B. Škola poskytuje tyto stupně vzdělání:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou (§ 58 školského zákona) v oborech vzdělání:
a. 79-41-K/41 Gymnázium, ŠVP Gymnázium – esteticko výchovné předměty
b. 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Předškolní a mimoškolní
pedagogika (denní a dálková forma)
c. 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, ŠVP Pedagogické lyceum
b) vyšší odborné vzdělání (§ 92-103 školského zákona) ve vzdělávacích programech:
a. 75-32-N/06 Sociální pedagogika (denní a kombinovaná forma)
b. 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a kombinovaná forma)
Prostřednictvím Centra volného času, které je součástí školy, probíhá odborné vzdělávání
(odborná pedagogická praxe). Dále tato instituce zajišťuje zájmové vzdělávání.
Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na škole zavazuje osvojovat si znalosti a
dovednosti stanovené vzdělávacími dokumenty a plnit všechny povinnosti stanovené
školním řádem.
Článek I
Zásady a cíle vzdělávání
1. Vzdělávání je založeno na zásadách:
a) rovného přístupu každého občana České republiky nebo jiného členského státu
Evropské unie nebo dalších cizinců podle § 20 školského zákona ke vzdělávání bez
jakékoli diskriminace z důvodu 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 jednotlivce,
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech
účastníků vzdělávání,
d) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání
světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
e) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě,
výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických
přístupů a metod,
f) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených
školou a jejími vzdělávacími programy.
2. Obecnými cíli školy jsou zejména:
a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními
způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život,
výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu
celého života,
b) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských
práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
c) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní,
kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,
e) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení
zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití
v národním a mezinárodním měřítku.
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Článek II
Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání
1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se
člení na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna a letní období trvá od 1.
února do 31. srpna.
2. Vzdělávání obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu. Praktická příprava se
uskutečňuje formou odborné praxe na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se
školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její
konání.
3. Při praktické přípravě se na studenty vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují
pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní
podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
4. Uchazeč se stává studentem školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve
lhůtě stanovené školou, nejpozději však do 31. října daného školního roku.
5. Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škole je výkaz o studiu. Do výkazu o studiu se
zapisují moduly zvoleného oboru vzdělání a výsledky hodnocení studenta.
6. V průběhu vzdělávání se studentovi může umožnit přestup do a z jiné vyšší odborné
školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání
předchozího vzdělání nebo vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a to na
základě písemné žádosti studenta.
7. Ředitel školy může studentovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o
změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah,
rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
8. Ředitel školy může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Po dobu
přerušení vzdělávání student není studentem této školy. Po uplynutí doby 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.
9. Ředitel školy je povinen 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 těhotné studentky.
10. Ředitel školy může studentovi, který nesplnil podmínky stanovené akreditovaným
vzdělávacím programem pro příslušný ročník, povolit opakování ročníku po posouzení
jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Článek III
Školní docházka a povinnosti studentů
1. Základní povinností studenta je docházet do školy pravidelně v souladu s učebním
plánem, dodržovat začátek vyučování tak, jak stanoví rozvrh hodin. S rozvrhem hodin je
student povinen seznámit se každý týden na týden následující (bloková výuka).
2. Režim činnosti ve škole
a) Škola se otevírá v 7:00 hod. a zavírá ve 21:00 hod. Vyučovací hodiny a přestávky
jsou:
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Přestávka/
Hod. Od - do
Přestávka/
minut
minut
0.
7.
7:10 - 7:55
5
13:40 - 14:25
5
1.
8.
8:00 - 8:45
10
14:30 - 15:15
5
2.
9.
8:55 - 9:40
20
15:20 - 16:05
5
3.
10. 16:10 - 16:55
10:00 - 10:45
10
5
4.
11. 17:00 - 17:45
10:55 - 11:40
10
5
5.
12. 17:50 - 18:35
11:50 - 12:35
10
0
6.
12:45 - 13:30
10
Při výuce dvouhodinových bloků se následující přestávka prodlužuje o 10
minut, od 7. vyučovací hodiny o 5 minut.
Hodina

Od - do

3. Účast na vyučovacích hodinách je povinná. Absence studenta nesmí přesáhnout 25 %
celkového počtu odučených hodin v rámci konkrétního teoretického modulu za zimní
nebo letní období. Pokud absence překročí 25 % celkového počtu odučených hodin
v daném modulu za dané období, nebude studentovi udělen zápočet nebo nebude
připuštěn ke zkoušce. Výjimečně při doložených závažných zdravotních problémech lze
absenci nahradit zpracováním písemné práce podle zadání učitele daného modulu.
4. Účast na souvislé odborné praxi je povinná. Hodnocení studenta z odborné praxe
předloží student vedení školy nejpozději do 31. 1. za zimní období a do 30. 6. za letní
období příslušného školního roku. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech po
předchozím souhlasu do 25. 8. v letním období příslušného školního roku. Odbornou
praxi student absolvuje se 100 % účastí; v případě absence z vážných důvodů student
požádá vedení pracoviště odborné praxe o stanovení náhradního termínu (v některých
pracovištích lze využít i období školních prázdnin).
5. Účast na kurzech a exkurzích je povinná.
6. Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho
neúčast není řádně omluvena, ředitel školy ho vyzve písemně, aby neprodleně doložil
důvody své nepřítomnosti; zároveň jej upozorní, že jinak bude posuzován, jako by
vzdělávání zanechal. Pokud do 3 týdnů od doručení výzvy student vyšší odborné školy
nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, je posuzován, jako by posledním dnem
této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.
7. Hodnocení studentů se řídí „Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů ve
vyšší odborné škole“, která jsou přílohou školního řádu.
Zkoušky z jednotlivých modulů se řídí těmito zásadami:
a) Student je povinen ve vyhlášeném termínu se na zkoušku řádně zapsat a včas se
dostavit.
b) Pokud je u zkoušky student hodnocen prospěchem nevyhověl, má možnost dvou
opravných termínů.
c) Neúčast na zkoušce se omlouvá předem ze závažných důvodů. Dodatečně se
omlouvá pouze na základě lékařského potvrzení o pracovní neschopnosti, a to do
dvou dnů od uznání práce neschopným. Pokud absence na zkoušce není studentem
řádně omluvena, zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm nevyhověl, a dále
postupuje podle bodu b).
8. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené
akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.
9. 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.
10. Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá předem o
uvolnění ředitele školy. V případě jednoho dne ústní formou (možno i u vedoucího
studijní skupiny), na více dní předloží student písemnou žádost, ve které sdělí důvody
nepřítomnosti a počet dní absence z vyučování.
Nemůže-li se student zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je povinen do 48
hodin telefonicky nebo písemně oznámit škole důvod nepřítomnosti. Pokud je
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nepřítomnost delší než jeden týden, může škola požadovat potvrzení lékaře o pracovní
neschopnosti – v takovém případě je student povinen je doložit.
11. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta na jeho písemnou žádost, pokud
je doložena 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 pokud od doby jeho dosažení
neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při
zkoušce stanovené ředitelem školy.
12. Uznání předchozího vzdělání se týká pouze při přestupu studenta z jiné vyšší odborné
školy a stejného oboru vzdělání. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní
studenta zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
13. Student je povinen splnit všechny studijní podmínky stanovené školou pro uzavření
klasifikace prvého a druhého ročníku do 31. 8. příslušného školního roku, pro uzavření
klasifikace třetího ročníku do 30. 5. příslušného školního roku. Ve výjimečných a řádně
odůvodněných případech je student povinen toto splnit do 31. 8. příslušného školního
roku. O prodloužení této lhůty v závislosti na studijních výsledcích studenta rozhoduje
ředitel školy.
14. Student zachází s majetkem školy, vypůjčenými knihami a pomůckami tak, aby je
nepoškodil a neztratil. Při ukončení vzdělávání je student povinen před vydáním diplomu
vše vrátit a poškozené či ztracené věci nahradit.
15. Student je povinen ohlašovat škole bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny
v osobních údajích, zásadní změny zdravotního stavu, které mohou mít vliv na účast
ve vyučování.
16. Student je povinen mít s sebou při vyučování pomůcky potřebné k výuce.
17. Student je povinen projevovat úctu a žádoucí sociální chování vůči spolustudentům,
učitelům a ostatním pracovníkům školy.
18. Student je povinen zachovávat mlčenlivost a zásady etiky ve všech případech, se kterými
se setká v průběhu vyučování. Je si vědom trestnosti zneužívání léků a návykových
látek, tiskopisů a razítek.
19. Student je povinen neprodleně sdělovat škole všechny skutečnosti, které by mohly vést
k ohrožení zdraví a života studentů a pracovníků školy a oznamovat všechny úrazy.
Student je povinen ohlásit všechny skutečnosti, které by mohly vést k poškození nebo
zcizení majetku a zařízení školy. Stejně tak musí postupovat i při odborném praktickém
vyučování v institucích odborné praxe. Je povinen dodržovat předpisy týkající se BOZP a
PO školy a zařízení, ve kterých probíhá praktické vyučování a odborná praxe.
20. Student je povinen osobní věci ukládat do své označené skříňky, nenosit do školy
cennosti a mobilní telefony používat pouze v době přestávek (týká se i SMS).
21. Student nesmí do školy vnášet věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví.
22. Student nesmí během výuky pořizovat obrazové a zvukové záznamy výuky bez souhlasu
ředitele školy.
Článek IV
Práva studenta
1. Student má právo:
a) být seznámen s učebním plánem, formami výuky, se školním řádem vč. pravidel
hodnocení i s jejich případnými změnami,
b) využívat školní knihovnu a studovnu k získání studijní literatury,
c) požádat o započtení předchozího vzdělávání na základě dokumentů o předchozím
vzdělávání,
d) být na počátku vzdělávání poučen o cílech vzdělávání a o jeho uplatnění v praxi po
jeho úspěšném ukončení i o možnostech dalšího vzdělávání,
e) být na počátku každého ročníku, období, bloku
seznámen s programem
vyučovaného modulu, tedy zejména s anotací vyučovaného modulu, se seznamem
literatury ke studiu, s požadavky kladenými na studenty v průběhu období a u
zkoušky, jakož i s podmínkami stanovenými pro udělení zápočtu nebo
klasifikovaného zápočtu v každém vyučovaném předmětu,
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f) být zkoušen ve stanovených termínech (ústní ověřování vědomostí může trvat
nejvýše 15 minut, písemné ověřování vědomostí testem může trvat zpravidla nejvýše
jednu vyučovací hodinu) a v případě, že z vážných doložených důvodů nemohl
zkoušku vykonat, požádat písemně o stanovení náhradního termínu,
g) požádat o komisionální přezkoušení v případě, že je přesvědčen o neobjektivnosti
klasifikace z některého vyučovacího předmětu, a to nejpozději do týdne od doby, kdy
se o klasifikaci dozvěděl,
h) požádat písemně ředitele školy o omluvu z neúčasti na absolutoriu z vážného důvodu
a o stanovení náhradního termínu,
i) požádat písemně o přerušení vzdělávání a o změnu studijního oboru,
j) využívat konzultačních hodin učitelů v celém výukovém období i v období
zkouškovém a být informován o časovém plánu konzultačních hodin,
k) podílet se aktivně na modifikaci organizačních a metodických forem spolupráce učitel
– student,
l) na demokratický vztah učitel – student,
m) požádat o pomoc či radu kohokoli z pracovníků školy, přičemž této žádosti musí být
věnována náležitá pozornost,
n) být přijímán jako jedinečná lidská osobnost, která má svou důstojnost a je hodna
uznání,
o) na svoji spiritualitu,
p) předkládat návrhy na mimoškolní aktivity své studijní skupiny řediteli školy,
q) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají, přičemž tomuto
názoru musí být ze strany zaměstnanců školy věnována náležitá pozornost,
r) na vyřízení svého podnětu (nejpozději do 1 měsíce od podání).
2. Student má právo zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení řediteli školy;
přestává být studentem školy dnem následujícím po dni doručení této žádosti, není-li v ní
uvedeno datum pozdější.
3. Student má právo volit a být zvolen do školské rady a samosprávného studentského
orgánu, je-li ustaven.
Článek V
Práva pedagogů
Pedagogové mají právo:
a) na zajištění podmínek pro výkon pedagogické činnosti,
b) na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem,
c) na využívání vlastních účinných metod, forem a prostředků v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání a na objektivní hodnocení své práce,
d) být voleni do školské rady
Článek VI
Povinnosti pedagogů
Pedagogové jsou povinni vykonávat svou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
chránit a respektovat práva, bezpečí a zdraví studentů. Vytvářejí pozitivní a bezpečné klima
ve škole, poskytují studentům informace spojené se vzděláváním. Zachovávají mlčenlivost a
chrání před zneužitím osobní i další údaje týkající se studentů.
Článek VII
Úhrada úplaty za vyšší odborné vzdělávání
1. Na základě § 14 odst. 1 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění (dále jen „vyhláška“) je stanovena výše úplaty za vyšší odborné vzdělávání
(dále jen „školné“) na 3 000,- Kč za školní rok.
2. Student je povinen uhradit školné ve dvou splátkách, nejpozději však do 15. října za zimní
období a nejpozději do 15. února za letní období příslušného školního roku.

6

3. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení
rozhodnutí o přijetí ke studiu.
4. Student může na základě § 14 odst. 2 vyhlášky písemně požádat ředitele školy o snížení
školného až o 50 % ze závažných zdravotních nebo sociálních důvodů.
5. V případě, že student školné nezaplatí do dvou měsíců po uvedených termínech, bude
tato skutečnost považována za závažné porušení povinností studenta stanovených ve
školním řádu.
Článek VIII
Ukončování vyššího odborného vzdělávání
1. Vyšší odborné vzdělávání je ukončeno absolutoriem. 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.“).
2. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku
vzdělávání.
3. Konání absolutoria se řídí § 102 školského zákona.
Článek IX
Podmínečné vyloučení a vyloučení studenta ze vzdělávání
1. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností rozhodnout o
podmínečném vyloučení nebo vyloučení studenta.
2. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností (zejména zvláště hrubé
opakované slovní a úmyslné fyzické útoky studenta vůči ostatním studentům nebo
zaměstnancům školy) ředitel školy studenta vyloučí ze školy. Tuto skutečnost oznamuje
ředitel školy státnímu zastupitelství,
3. Ředitel vyloučí studenta i v případě, že se student dopustí jednání, kterým naplní
skutkovou podstatu úmyslného trestného činu.
Článek X
Obecná ustanovení
Případné studijní problémy řeší student s vedoucím studijní skupiny. Proti jeho rozhodnutí je
přípustné odvolání ze strany studenta k řediteli školy, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne
rozhodnutí vedoucího studijní skupiny.
Ředitel školy je povinen ve lhůtě do 15 dnů od doručení žádosti či stížnosti studenta písemně
sdělit studentovi své rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele školy je konečné a není vůči němu
odvolání.
V ostatním se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.
Školní řád v tomto znění nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017. Nedílnou součástí tohoto
školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů ve vyšší
odborné škole uvedená v příloze.

PhDr. Mgr. Pavel Drtina
ředitel školy
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Příloha ke Školnímu řádu
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole
součásti příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a
Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 (dále jen „škola“)
Článek I
Formy hodnocení
Hodnocení se provádí formou:
a) průběžného hodnocení,
b) zápočtu,
c) klasifikovaného zápočtu,
d) zkoušky.
1. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči studentovi. Dává studentům dostatek času k reflexi, podporuje
společnou zpětnou vazbu a vede studenty k objektivnímu sebehodnocení.
2. Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v
odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména
kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných
úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky průběžného hodnocení mohou být příslušným
způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o
studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.
3. 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.
4. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak
student splnil požadavky zápočtu.
5. Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat
poznatky získané studiem.
6. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní,
písemnou, praktickou nebo kombinovanou.
7. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:
a) 1 – výborně,
b) 2 – velmi dobře,
c) 3 – dobře,
d) 4 – nevyhověl/a.
8. V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze
všech konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů
9. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu a
připojí datum a podpis.
10. Zkoušející určí termíny pro konání klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých
předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu.
Článek II
Komisionální přezkoušení
1. 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.
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2. Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem 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. Komisi jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel školy, jmenuje komisi
krajský úřad.
4. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel,
zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta danému modulu, a přísedící, kterým je jiný
vyučující téhož nebo příbuzného modulu.
5. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje
protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace studenta.
6. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek
komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem
studentovi. Další přezkoušení není možné.
7. Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak
nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, případně
se studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu zkoušky se lze
omluvit pouze jednou.
8. 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. 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.
9. 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.
10. 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, bezpečnosti práce a u sociálních a pedagogických oborů z
důvodu ochrany soukromí klienta.
Článek III.
Hodnocení absolutoria
1. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny
známkami:
a) 1 – výborně,
b) 2 – velmi dobře,
c) 3 – dobře.
d) 4 – nevyhověl/a.
2. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných
předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
3. Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:
a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z 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.
4. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí
studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium
v souladu s právními předpisy.
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