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ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STUDENTY VOŠ
Tento školní řád je vydán na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Práva studentů
Student má právo:
- účastnit se povinného teoretického i praktického vyučování a odborné praxe podle
rozvrhu hodin příslušné studijní skupiny a být informován o případných změnách
v obsahu a organizaci studia
- být seznámen s učebním plánem, formami výuky, řádem hodnocení výsledků
vzdělávání a se školním řádem i s případnými jejich změnami
- požádat o zařazení do nepovinného vyučování v předmětech stanovených pro
příslušný obor vzdělání a studijní skupiny na školní rok a po schválení žádosti se
tohoto vyučování účastnit
- využívat školní knihovnu a studovnu k získání studijní literatury, využívat školní
jídelnu ke stravování a případně využívat k ubytování domov mládeže školy, při
dodržování pravidel stanovených pro tyto subjekty
- požádat o započtení předchozího vzdělání na základě doložení dokumentů o
předchozím vzdělávání
- být na počátku studia poučen o cílech vzdělávání a o jeho uplatnění ve zdravotnické
praxi po úspěšném ukončení studia i o možnostech dalšího vzdělávání
- být na počátku každého období poučen o cílech vzdělávání pro jednotlivý ročník,
období, blok, vyučovací předmět
- být na počátku každého období poučen o požadavcích a způsobu hodnocení v každém
vyučovacím předmětu
- být zkoušen ve stanovených termínech (ústní ověřování vědomostí může trvat nejvýše
dvacet minut, písemné ověřování vědomostí testem může trvat zpravidla nejvýše jednu
vyučovací hodinu) a v případě, že z vážných doložených důvodů nemohl zkoušku,
klasifikovaný zápočet nebo zápočet vykonat, požádat písemně o stanovení náhradního
termínu
- 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
- požádat písemně ředitele školy o povolení třetího opravného termínu zkoušky za
příslušné období
- požádat písemně ředitele školy o omluvu z neúčasti na absolutoriu z vážného důvodu
a o stanovení náhradního termínu
- požádat písemně o přerušení studia a o změnu oboru vzdělání, písemně sdělit řediteli
školy, že zanechává studia
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-

na svobodný přístup k informacím týkajícím se školy podle zákona č. 106/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
obrátit se, pokud má pocit, že jeho práva jsou dotčena, neprodleně na příslušného
pedagogického nebo nepedagogického pracovníka školy; v závažných případech na
ředitele školy

Povinnosti studentů
Student má povinnost:
-

-

-

-

respektovat obecně závazné právní předpisy občanského soužití a předpisy vztahující
se k vyššímu odbornému studiu; plnit ustanovení školního řádu pro VOŠ
účastnit se povinného i nepovinného vyučování stanoveného rozvrhem pro příslušnou
studijní skupinu
omlouvat svoji případnou neúčast na vyučování ročníkovému učiteli (vedoucímu
studijního oboru) předem, pokud je mu dopředu znám důvod neúčasti nejpozději do tří
dnů od počátku absence (možno telefonicky); V případě nedodržení této povinnosti
bude postupováno v souladu s § 98 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění
ohlašovat škole bez zbytečného odkladu všechny podstatné změny v osobních
údajích, zásadní změny zdravotního stavu, které mohou mít vliv na možnou účast
studenta v odborném praktickém vyučování
chodit do školy a na všechny akce školy upravený v souladu s pravidly dobrých mravů
a mít pomůcky potřebné k výuce; pro praktické vyučování též ochranné pracovní
pomůcky
pohybovat se v prostorách školy v obuvi, kterou tyto neznečišťuje ani nepoškozuje
ve škole i na veřejnosti vystupovat slušně v souladu se zásadami etiky zdravotnického
pracovníka
zachovávat mlčenlivost a zásady zdravotnické etiky ve všech případech, se kterými se
setká v průběhu praktického vyučování
používat mobilní telefon tak, aby nenarušoval průběh výuky a neporušil právní
předpisy zavazující k respektování práv a svobod kterékoliv lidské bytosti
sdělovat neprodleně škole všechny skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví
a života studentů, žáků a pracovníků školy, k poškození nebo zcizení majetku a
zařízení školy; stejně postupovat i při odborném praktickém vyučování ve
zdravotnických zařízeních.

Studentům je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových,
psychotropních látek v areálu školy a zdravotnického zařízení, kde probíhá odborné
praktické vyučování. Nerespektování zákazu bude posuzováno jako obzvlášť závažný
přestupek v rámci stanovených výchovných opatření. Stejně bude posuzován jakýkoliv
projev šikanování, xenofóbie a rasismu.
Studenti, kteří nesplní požadavky zápočtu z plavání nebo se nedostaví k zápočtu v rámci
řádných hodin plavání, jsou povinni si náhradní termíny pronájmu bazénu uhradit
z vlastních prostředků.
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Školné
Úplata za vzdělávání a její výše je dána § 123 odst. 1-4 zákona č.561/2004 Sb. (školský
zákon) v platném znění a § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění. Výši úplaty podle § 14 odst. 1 až 3 stanoví v případě škol a školských
zařízení zřízených státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí ředitel školy nebo školského
zařízení.
Podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb. může být částka školného snížena na polovinu;
toto bude uplatněno pokud student v uplynulém školním roce (v zimním i jarním období)
dosáhl průměrného prospěchu 1,00 (snížení je řízeno studijním oddělením), nebo pokud
po zaplacení školného klesne součet příjmů příslušníků domácnosti studenta k hranici
sociální potřebnosti (student je příjemcem sociálních dávek). Student písemně požádá
ředitele školy o snížení částky školného.
Školné žáci uhradí na účet školy vedený u ČSOB Příbram číslo účtu 244 873 318/0300
s uvedením svého variabilního symbolu. Studenti oboru vzdělání 53-41-N/2.
Diplomovaný zdravotnický záchranář a studenti oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná
všeobecná sestra zaplatí školné ve dvou ročních splátkách nejpozději do 15.10. za zimní
období v daném školním roce a nejpozději do 15.2. za letní období v daném školním roce.
Při přijetí v průběhu školního roku zaplatí student poměrnou část za příslušné období
nejpozději do patnácti dnů ode dne přijetí. V případě zanechání studia nebo přerušení
studia se školné nevrací.
Účast studentů ve vyučování
Student se účastní vyučování podle stanoveného rozvrhu na týden (blok) v rozsahu
minimálně 80 % z celkového počtu předepsaných hodin teoretického nebo praktického
vyučování. V případě, že student nesplní alespoň 80 % předepsané účasti na vyučování,
stanoví mu vedoucí oboru vzdělávání způsob jeho náhrady:
- teoretické předměty a cvičení ve škole - ústní, případně písemnou zkouškou z učiva,
na jehož výuce student nebyl přítomen
- praktické vyučování ve zdravotnickém zařízení – náhrada zameškaného vyučování
v plném rozsahu.
Náhrada praktického vyučování musí být realizována na základě smluvního vztahu se
zdravotnickým zařízením a vždy musí být organizována školou tak, aby student splnil
všechny povinnosti a zkoušky stanovené učebním plánem za zimní i letní období
v termínech, určených řádem hodnocení VOŠ zdravotnické Příbram. O uznání omluvy
rozhoduje ročníkový učitel (vedoucí studijního oboru), případně ředitel školy.
Nepostupoval-li student v omlouvání neúčasti na vyučování výše uvedeným způsobem
a škole neoznámil důvod nepřítomnosti, je postupováno v souladu s § 97 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění. V individuálních případech, hodných zvláštního zřetele, může
ředitel školy přijmout omluvu v pozdějším termínu.
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Tento školní řád je vyhotoven ve dvou originálech a nabývá účinnosti dnem podpisu
ředitelem školy po schválení školskou radou.

Rozdělovník:
ředitel školy
studijní oddělení

Schváleno školskou radou dne 22.9.2008

V Příbrami dne 23. září 2008

Mgr. Václav K o č o v s k ý, v.r.
ředitel školy

Příloha: Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovná opatření VOŠ – změna projednána
školskou radou VOŠ (změna a úprava článku 10 Hodnocení výsledků vzdělávání a
výchovná opatření VOŠ) dne 14.10.2010 s účinností od 15.10.2010 (viz příloha Jednání
školské rady 14.10.2010).
V Příbrami dne: 15.10.2010

Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy

Poslední odstavec str. 2 doplněn po projednání a schválení v pedagogické radě dne 26.6.2012.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy
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