Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788
5.2.1 Školní řád VOŠ a SZeŠ Tábor – pro vyšší odbornou školu
Platnost a účinnost od 1. 9. 2015
Schválila: Ing. Blažena Hořejší – ředitelka
Schváleno školskou radou 11.6.2015

I. Práva studentů
1. Práva studentů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),
na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
volit a být volení do školské rady,
zakládat v rámci školy samosprávní orgány studentů, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání,
na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
podle školského zákona,
mohou být členy Občanského sdružení při VOŠ a SZeŠ Tábor a Školské rady,
studenti mají právo svobodně vyjadřovat svůj názor ve všech věcech, které se jich
týkají, tento názor má být vyjádřen adekvátní formou, přičemž mu musí být
věnována patřičná pozornost. Své názory žáci směřují k třídnímu učiteli, ostatním
učitelům, školnímu metodikovi prevence, výchovnému poradci, řediteli školy i
ostatním zaměstnancům,
studenti mají právo být chráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a
nedbalým
zacházením - nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat
studenti mají právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy (pokud
se cítí v nepohodě nebo májí trápení) s tím, že pracovníci mají povinnost věnovat
tomu vždy náležitou pozornost.

2. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo také rodiče, případně
osoby, které vůči studentům plní vyživovací povinnost.

II. Povinnosti studentů
1. Studenti jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat ustanovení tohoto školního řádu a předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy
a školním řádem,
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a jiných závažných skutečnostech,
které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) oznamovat škole potřebné osobní údaje a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích,
f) studenti musí dodržovat pravidla pro používání informačních komunikačních
technologií (mobilních telefonů, internetu, tabletů, notebooků a dalších IT) ve škole a
ve výuce, o přestávkách,
g) pokud vyučující nepovolí použití IT, student nesmí tyto IT používat,
h) studenti jsou povinni udržovat pořádek a čistotu,

i) za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené
a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem patří i mírné formy
psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují – řešení
možnost zahájení správního řízení a vyloučení.
2. Účast ve vyučování:
a) Účast na seminářích a cvičení je povinná. Při omluvené neúčasti studenta je možné
využít náhradní termín, případně na návrh vyučujícího zpracovat odbornou práci,
tematicky odpovídající náplni semináře nebo cvičení.
b) Vzhledem k předchozí přípravě studenta může ředitel školy na základě písemné
žádosti uvolnit studenta z účasti na předmětu teoretického vyučování. V případě, že
zkouška z tohoto předmětu je součástí zkoušky u absolutoria, je student povinen tuto
zkoušku vykonat.
c) Z účasti na praktické přípravě může být žák uvolněn po posouzení dokladů o pracovní
činnosti a získané odborné praxi nejvýše z poloviny celkového počtu hodin praktické
přípravy.
3. Chování a vystupování studenta:
a) Student navštěvuje školu vhodně, čistě oblečen a upraven. Na praktickou výuku nosí
předepsaný oděv, na tělesnou výchovu předepsaný cvičební úbor.
b) Pro vstup do školní budovy používá vchodu z botanické zahrady do šaten, kde se
přezuje do funkční obuvi. Je zakázáno používat sportovní boty jako přezůvky.
c) Student s sebou do školy nosí věci potřebné pro výuku. Za případnou ztrátu peněz,
šperků a jiných cenností nenese škola odpovědnost. Je zakázáno přinášet předměty
nebezpečné a ohrožující zdraví.
d) Studenti v průběhu výuky jsou povinni mít mobilní telefony vypnuté a uschované.
e) V budově školy a na akcích organizovaných školou platí zákaz kouření a distribuce
a požívání drog, alkoholu a jiných zdraví škodlivých látek. Nedodržení tohoto
ustanovení může být důvodem k vyloučení.
f) Při všech činnostech ve škole dodržuje student pravidla bezpečnosti a hygieny práce,
požární ochrany, dbá na čistotu a pořádek. Při výuce v laboratořích, odb. učebnách
a tělocvičně jsou studenti povinní dodržovat příslušné provozní řády.
g) Student je povinen zacházet šetrně se školním majetkem. Pokud poškodí svévolně
školní zařízení, musí zjištěnou škodu uhradit v plné pořizovací ceně, případně v ceně
opravy.
h) Dojde-li ke ztrátě nebo poškození oděvu či obuvi uložené v uzamčené šatně, hlásí
student okamžitě tuto skutečnost hospodářce školy. Při škodě vyšší jak 1000,- Kč
oznámí tuto událost též na oddělení české policie.
i) Problémy, související s organizací výuky, zkoušek a zápočtů a výukou jednotlivých
předmětů řeší studenti s ročníkovým učitelem, případně pedagogickým zástupcem
ředitele školy.

III. Hodnocení výsledků vzdělávání studentů
1. Hodnocení se provádí formou:
a)
b)
c)
d)

průběžného hodnocení,
zápočtu,
klasifikovaného zápočtu,
zkoušky.

2. Výsledky průběžného hodnocení mohou být zohledněny při zkoušce, klasifikovaném
zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.
3. Udělení zápočtu se zapisuje do výkazu o studiu slovem „započteno“, k čemuž se připojí
datum a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu nezapisuje.
4. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak
student splnil požadavky zápočtu.
5. Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami:
a)
b)
c)
d)

1 – výborně,
2 – velmi dobře,
3 – dobře,
4 – nevyhověl(a).

6. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní,
písemnou, praktickou nebo kombinovanou.
7. Studenti VOS mohou ve zkouškovém období vykonat v jeden den jednu zkoušku.
8. Studenti VOS mohou se souhlasem příslušného vyučujícího vykonat zkoušku
v předtermínu a to pouze v zápočtovém týdnu.
9. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející do výkazu o studiu
a připojí datum a podpis.
10. Zkoušku je možné opakovat dvakrát. V případě druhé opravné zkoušky se použije
forma kombinované zkoušky (podle §6 vyhl.10/2005 Sb.)
11. Žádost o „ředitelský „ termín zkoušky podává student třídnímu učiteli a ten předá
řediteli školy.
12. Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez
omluvy, jaká omluva nebyla uznána, nebo poruší závažným způsobem pravidla zkouška,
posuzuje se, jakoby zkoušku vykonal neúspěšně.
13. Vyšší odborné vzdělání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího
odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa. Označení absolventa
vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem je „diplomovaný specialista“ (zkráceně
„DiS“). Ukončování studia se řídí ustanoveními školského zákona (§102 zákona 561/2004
Sb.) a vyhlášky o vyšším odborném vzdělání (§ 7,8,9, vyhl.č. 10/2005 Sb.).
14. Zkoušející určí termíny pro konání zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném
počtu a časovém předstihu.
15. Termíny zápočtů a zkoušek:
Zápočty - se zpravidla vypisují na poslední týden výuky v daném období. Podmínky
k udělení zápočtů musí být splněny nejpozději do konce období pro získání klasifikace
(tj. v ZO – do 31. ledna, v LO – do 31. května). U klasifikovaných zápočtů je možné
termín prodloužit na žádost studenta o 15 dnů po ukončení zkouškového období.
Zkoušky (zimní i letní období):
1. termín - do konce zkouškového období (v případě nevykonání zápočtu propadá)
1. opravný termín - nejpozději do 15 dnů po ukončení zkouškového období
2. opravný termín (komisionální přezkoušení) - nejpozději do 1 měsíce po ukončení
zkouškového období
Pozn.: Studenti třetího ročníku musí mít v letním období ukončenou klasifikaci do konce
zkouškového období

V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů (nemoc, rozdílové zkoušky při
přestupu z jiné VOŠ, apod.), určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení
studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do ukončení výuky
následujícího období.
Student má možnost zlepšit si průměrný prospěch opravnou zkouškou jen z jednoho
předmětu ve třetím ročníku letního období. Zkouška musí proběhnout do začátku
zápočtového týdne po domluvě s příslušným vyučujícím.
16. Kvalita závěrečných prací:
- minimální počet stránek dle normy 25 (okraje, velikost a druh písma, počet řádků na
stránku, počet slov v řádku),
- podíl vlastní práce – min 15 s.,
- správná citace literatury,
- vypracování metodiky vedoucím
- součástí každé práce musí být kapitoly:
Resumé – v českém a cizím jazyce
Úvod
Literární přehled
Metodika práce
Vlastní práce
Diskuse
Závěr
Absolventské práce musí být odevzdány do 31. 3 do podatelny ve 2 výtiscích a na CD.
17. Hodnocení absolventských prací:
- Vedoucí má právo nedoporučit k obhajobě – musí žák přepracovat do 31.8. a půjde
k obhajobě AP v náhradním termínu (nedostane k hodnocení ani oponent).
- Vedoucí ohodnotí – u oponenta žák neprospěl – jde k obhajobě.
Plagiátorství:
- Práce budou kontrolovány na veřejně dostupných stránkách. Maximální povolená
shoda je 15 %. Při shodě 20 – 25 % musí student shodu zdůvodnit, při vyšší shodě
vždy přepracovat.
- Seminární práce, absolventské a ostatní samostatné práce – stažené z internetu, z jiné
práce apod. vydávané za svou, vždy hodnocené za nevyhovující, případně až do
vyloučení ze studia (zvláště u případů opakovaných). Vždy bude muset být jakákoli práce
přepracovaná a hodnocená před komisí.
- Student musí tvorbu absolventské práce konzultovat s vedoucím práce – min. 3 x za
období od předání zadávacího listu a metodiky do odevzdání AP – o konzultacích se vede
písemný záznam. Nekonzultování může vést ke snížení hodnocení AP.
- Vedoucí práce je povinen studentovi předat:
Zadávací list – je součástí AP
Metodiku tvorby práce
Nemůže-li se oponent zúčastnit obhajoby AP, pověří vedoucí praxe učitele
k zastupování oponenta 24 hodin dopředu.

IV. Kázeňská opatření
1. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení nebo vyloučení studenta ze školy.

2. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze studia rozhodne ředitel školy do dvou
měsíců ode dne, kdy se o provinění studenta dozvěděl, nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy se student provinění dopustil. Studenta nelze vyloučit ani podmíněně na základě
provinění, jež lze klasifikovat jako nenásilný čin opozičně politického charakteru.

V. Přerušení a zanechání studia
1. Na základě písemné žádosti studenta může ředitel školy povolit přerušení na dobu
maximálně dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje student v období, ve
kterém mu bylo studium přerušeno. Na žádost studenta může být přerušení studia
ukončeno i před uplynutím doby přerušení studia.
2. Student přestává být studentem školy na základě svého písemného oznámení řediteli, že
zanechává studia, a to dnem uvedeným v písemném sdělení, nejdříve však dnem
následujícím po dní, kdy bylo sdělení o zanechání studia řediteli doručeno.
3. Žádosti o přerušení a zanechání studia podávají studenti prostřednictvím svého třídního
učitele řediteli školy. Žádost o přerušení je student povinen podat bezodkladně poté, kdy
vzniknou důvody pro přerušení studia
4. Při opakování ročníku může student opakovat pouze zkoušky se známkou 3. a student
také opakuje zkoušky, u kterých neprospěl.
5. Pokud student v příslušném období nesplní požadované zápočty, klasifikované zápočty
a zkoušky, nesplnění nebude zdůvodněno (vážné zdravotní důvody), případně student
nezažádá ještě do konce termínu příslušného období o prodloužení klasifikace, bude mu
k poslednímu dni zkouškového období studium ukončeno.

VI. Školné ve vyšší odborné škole
1. Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu
(školné).
2. Školné pro obor „Péče o krajinu“ se stanovuje ve výši 4000,- Kč / rok.
3. Student uhradí školné ve dvou splátkách:
a) Nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období
příslušného školního roku.
b) Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.
c) Ředitel školy může ve výjimečných případech (sociální důvody, průměrný prospěch
do 1,5, známky ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předcházejícího školního
roku výborné a velmi dobré) snížit studentovi školné. Podmínkou je, že student podá
písemnou žádost řediteli školy nejpozději 7 dní před stanovenými termíny splatnosti
školného.
4. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu roku uhradí student poměrnou částku za příslušné
období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.
5. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu letního nebo zimního období se
školné nevrací.

VII. Bezpečnost práce a požární ochrana
1. Odpovědnost školy za úrazy a traumatologický plán
a) Úrazem žáků (studentů) je úraz, který se stal žákům (studentům) při vzdělávání nebo
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy
zejména o úrazy na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při
koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech,
zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách, praxi.
b) Úrazem žáků (studentů) není úraz, který se stane na cestě do školy a zpět nebo na
cestě na místo nebo cestou zpět z místa, které bylo určeno jako shromaždiště mimo
prostory školy při akcích konaných mimo školu.
2. Škola odpovídá za úrazy vzniklé při vyučování a činnostech s ním souvisejících.
V případě úrazu je pedagogický pracovník povinen:
a) zajistit první pomoc, popř. vyšší zdravotní pomoc,
b) informovat vedení školy,
c) informovat rodiče,
d) provést zápis do knihy úrazů,
e) sepsat neprodleně protokol o úrazu a vyplnit příslušné formuláře pojišťovny a
vydat žákovi formulář pro bodové ohodnocení úrazu (vše k dispozici u preventisty
BOZP kanceláři),
f) preventista BOZP odešle do 5. dne následujícího měsíce hlášení o úrazu na OŠMT a
dle povahy úrazu na ČŠI (elektronický formulář).
3. Traumatologický plán
a) Při úrazu nebo nevolnosti poskytnout 1. pomoc.
b) Umístit postiženého do sborovny.
c) Lékárnička je umístěna v kanceláři školy a ve sborovně jednotlivých budov.
d) Podle potřeby je nutné volat lékaře - z telefonu SŠ.
Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Policie 158
Hasiči 150
Tísňové volání SOS 112
e) Zapsat úraz do knihy úrazů - ve sborovně.
4. Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
a) Každý třídní učitel seznámí žáky své třídy s vnitřním řádem školy a provede o tom
zápis do třídní knihy.
b) Při zahájení školního roku je povinen každý vyučující tělesné výchovy, výpočetní
techniky a odborných učeben provést školení o bezpečnosti práce v odborné učebně či
tělocvičně a učinit o tom zápis do třídní knihy.
c) Před nástupem na praxi je učitel praxe povinen provést školení o bezpečnosti práce
a učinit o tom zápis do třídní knihy. Před nástupem na odbornou praxi provede školení
vedoucí praxe a přímo na pracovišti přímý nadřízený. Žáci jsou proškoleni třídními
učiteli o chování o prázdninách (zápis proveden do třídní knihy)
d) Před odjezdem na školní výlet, exkurzi, sportovní kurz a jiné podobné školní akce, je
vedoucí akce povinen provést školení o bezpečnosti práce a učinit o tom zápis do třídní
knihy. Třídní učitel, případně vedoucí akce zajistí seznámení rodičů s konanou akcí a
jejich souhlasné vyjádření. Organizátor akce si vyžádá povolení o konání exkurze od
ředitele školy.

f) V dalším postupovat podle vnitřních směrnic k tomu určených.
5. Požární ochrana
Každý zaměstnanec a žák (student) školy je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke
vzniku požáru.
Na všech pracovištích školy je přísný zákaz kouření
Žáci, studenti i zaměstnanci musí zejména:
- dbát na to, aby dveře mezi místností a chodbou byly stále maximálně průchodné,
- používat pouze určené, zkontrolované elektrické konvice a spotřebiče (ledničky, žáci ve
třídách nesmí takováto zařízení používat),
- hlásit vedení školy všechny závady, které by mohly způsobit požár,
- plnit úkoly vyplývající z požárního evakuačního plánu a z dalších vnitřních směrnic
školy,
- řídit se požárními poplachovými směrnicemi, požárním řádem a pokyny požárního
preventisty,
- vyvarovat se manipulace s ohněm v blízkosti hořlavých látek,
- udržovat pořádek na pracovišti,
- dbát, aby elektrické zařízení nebylo poškozováno a neodborně opravováno.
Za účelem zamezení vzniku požáru je každý žák a zaměstnanec školy povinen:
- zpozoruje-li požár, snažit se jej ihned uhasit dostupnými prostředky,
- nestačí-li sám uhasit požár, neprodleně uvědomit o situaci sbor požární ochrany na tel.
čísle 150,
- v každém případě o požáru uvědomit ředitele školy nebo jeho zástupce,
- po likvidaci požáru nechat vše na svém místě, aby bylo možno zjistit příčinu požáru.
BOZP a PO se řídí směrnicemi BOZP školy.

VIII. Podmínky zajištění ochrany studentů před rizikovým chováním a
před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
Jakékoliv úmyslné chování, které je namířeno proti jinému člověku, a které útočí na jeho
důstojnost, je z právního hlediska kvalifikováno jako šikana a bude proti nim postupováno
nekompromisně.
Projevy šikanování – fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání
informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli
vůči komukoli (žáci, studenti i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
V případě zjištění škola svolává výchovnou komisi. Dle platných zákonů má škola ohlašovací
povinnost vůči některým dalším institucím – Policie ČR apod.
O konkrétním výchovném opatření (po projednání s v. komisí a pedag. radou) rozhoduje
ředitel školy - od napomenutí až po vyloučení ze školy.
Tento školní řád je platný od 01.09.2015 a ruší předcházející školní řád a vydané dodatky.
Zveřejněno na www.szestabor.cz.

