
   

 
 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

 

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 

 

 

I.      ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ A DOCHÁZKA NA VÝUKU 

 

a) podmínky studia na vyšší odborné škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. - školský 

zákon (zejména § 92 aţ 103) a Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším 

odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů           

b) zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, z toho zkouškové období představuje 

poslední tři pracovní týdny, prodlouţené zkouškové období končí posledním 

pracovním dnem měsíce března. Letní období trvá od 1. února do 30. června,         

z toho zkouškové období představuje poslední tři pracovní týdny 

c) teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, cvičení, seminářů, konzultací 

a exkurzí v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem Cestovní ruch. 

Počet týdenních vyučovacích hodin nesmí přesáhnout 35 jednotek v součtu 

povinných a povinně volitelných předmětů. Hodina výuky, jakoţ i konzultační 

hodina trvá 45 minut, jedna hodina odborné praxe trvá 60 minut a její týdenní 

dotace obnáší 40 jednotek v členění dle potřeb organizace, v níţ praxe probíhá 

d) na studenty se při praktické přípravě vztahují ustanovení zákoníku práce, která 

upravují pracovní dobu, BOZP, péči o zaměstnance, podmínky práce ţen a 

mladistvých 

e) členění ročníku do skupin se řídí vyhláškou č. 10/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

f) uchazeč se stává studentem VOŠ dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují 

ve lhůtě stanovené VOŠ, nejpozději však do 30. 9. 

g) jestliţe se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a 

jeho neúčast není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně 

doloţil důvody své nepřítomnosti; zároveň upozorní, ţe jinak bude student 

posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Jestliţe do 3 týdnů od doručení výzvy 

student do VOŠ nenastoupí nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako 

by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být 

studentem VOŠ 

h) student je povinen účastnit se minimálně 70 % teoretické výuky a 90 % praxe 

 

 

 

 



 

II. PRÁVA STUDENTŮ 

 

a) nabývat vyšší odborné vzdělání a získávat praktické dovednosti pro své budoucí 

povolání 

b) k tomu pouţívat učebny, odborné učebny, vyuţívat kniţního fondu školy, počítačové 

sítě (za poplatek 200 Kč ročně), softwaru a dalšího know-how, jakoţ i dalších zařízení 

c) zapsat se ke studiu určitého ročníku po předchozím splnění všech náleţitostí tento 

vstup podmiňujících 

d) v nutných případech vyuţívat moţnosti vykonávání opravných zkoušek 

e) vyuţívat poţitků a úlev v souladu s platnými předpisy 

f) volit a být volen do školské rady 

g) vyjadřovat se prostřednictvím svých volených zástupců do školské rady k chodu VOŠ 

h) stát se členem Gastro-clubu a účastnit se jeho akcí 

ch) účastnit se akcí pořádaných pro ţáky školy v době mimo výuku 

i) podat přihlášku na ubytování v domově mládeţe školy 

 

 

 

 

III. POVINNOSTI STUDENTŮ 

 

a) řádným studiem se připravovat na budoucí povolání 

b)  předem známou nepřítomnost ohlásit vyučujícímu příslušného předmětu; nepřítomnost 

z důvodu nemocí apod. neprodleně vedoucímu učiteli studijní skupiny 

c) řídit se studijním plánem školy, dbát všech pokynů a nařízení vedení školy a 

příslušných vyučujících 

d) účastnit se všech předem hlášených prověřování znalostí (testů, písemných prací 

apod.) v průběhu celého školního roku; neúčast v případech hodných zvláštního 

zřetele doloţit prokazatelným způsobem (úřední potvrzení) předem nebo nejpozději do 

3 dnů 

e) v řádném zkouškovém období se zúčastnit všech předepsaných zkoušek 

f) získat zápis "započteno" ze všech zapsaných předmětů nejpozději do konání zkoušky, 

a to u předmětů, kde je zkouška za příslušné zimní nebo letní období předepsána,        

u ostatních předmětů do konce daného období 

g) účastnit se všech prakticky orientovaných aktivit (odborných exkurzí apod.) v průběhu 

výuky 

h) dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při školních akcích i při praxi 

ch) dodrţovat protipoţární předpisy a v případě potřeby se jimi řídit, aby bylo maximálně 

chráněno zdraví a ţivoty lidí, jakoţ i majetek  

i) přiměřeně zacházet s majetkem školy a chránit ho, dbát na ochranu ţivotního prostředí 

a estetický vzhled pracovišť  

j) při odborné praxi se řídit veškerými předpisy platnými pro pracovníky organizace,       

v níţ praxi provádějí 

k) v souladu se svým odborným zaměřením se podílet na společenských, kulturních         

a sportovních aktivitách školy 

l) vzhledem k odbornému zaměření na styk s klientem věnovat náleţitou pozornost 

oblečení a celkové úpravě zevnějšku bez výstředností 

 

 



 

m) pro odkládání svrchních oděvů a vycházkové obuvi vyuţívat šaten 

n) uhradit školné ve stanovených termínech a splátkách 

 

 

IV. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

 

a) v souladu se zákonem  č. 379/2005 Sb. se zakazuje kouřit ve vnitřních a vnějších 

prostorách školy 

b) přinášet do vyučování nebo činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogové 

přípravky nebo jiné zdraví škodlivé látky, pouţívat je nebo nabízet dalším osobám, 

nastupovat pod jejich vlivem do vyučovacího procesu. Porušení tohoto zákazu bude 

klasifikováno jako hrubý přestupek 

c) provádět záměrně jakoukoli činnost, která by poniţovala, uráţela nebo zesměšňovala 

ostatní studenty a pracovníky školy, omezovala jejich osobní svobodu a ohroţovala 

jejich zdraví. Zejména se jedná o projevy násilí, šikany, xenofobie a rasismu 

d) nosit do vyučování větší částky peněz nebo zvlášť cenné věci, aby se předešlo jejich 

zcizení, v nevyhnutelných případech předá student uvedené cennosti do úschovy 

pověřené osobě 

e) přenášet svévolně inventář  

f) zvát do školy, nebo na pracoviště, kde praktikuje, soukromé návštěvy 

 

 

 

 

V. PROVOZ A VNITŘNÍ REŢIM ŠKOLY 

 

a) teoretické a praktické vyučování začíná v 7:50 hod., resp. 7:00 hod. nebo později,   

pokud  to stanovuje  rozvrh hodin,  denní  vyučování  končí  nejpozději  v 15:30 hodin. 

Týdenní rozvrh vyučování studentů se upraví tak, aby mezi koncem jednoho 

vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin 

b) sluţby ve třídě a v šatně jsou určeny Povinnostmi sluţby ve třídě a Šatnovým řádem 

c) příslušná ustanovení tohoto školního řádu platí ve všech zařízeních školy včetně školní 

jídelny a domova mládeţe, kde se řídí téţ ustanovením řádu domova mládeţe 

d) během vykonávání praxe na pracovištích plní kromě školního řádu i všechny právní 

normy příslušné organizace  

e) sekretariát a kancelář školy navštěvují studenti v odůvodněných případech v hodinách 

k tomu určených  

f) soukromé telefonické hovory jsou povoleny pouze v nezbytně nutných případech 

g) stravování je upraveno vyhláškou č. 107/2005 §4 odst. 7 

h) podle § 16 zákona č.101/2000 Sb. jsou z preventivních důvodů monitorovány tyto 

prostory: šatna školní jídelny (Zátkova budova), šatny a prostor vchodových dveří 

v přízemí (hlavní budova na Senováţném náměstí) 

 

 

VI.  PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

  

a) vzdělání je ve smyslu § 1 a § 2 školského zákona veřejnou sluţbou poskytovanou  

podle stanoviska zásad a cílů vzdělávání 

 



b) vzájemné vztahy studentů s pedagogickými pracovníky a dalšími zaměstnanci školy 

musí vycházet ze vzájemné důvěry, respektu a oboustranné spolupráce 

c) student je povinen nenarušovat vyučování ostatních studentů, ţáků a tříd 

d) chovat se slušně a přátelsky ke spoluţákům, mladším studentům a ţákům, má být 

dobrým příkladem v chování, kulturnosti projevu a vyjadřování 

e) prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy, 

dodrţovat zásady slušného chování nejen při styku s pedagogickými a ostatními 

pracovníky školy, ale také se spoluţáky a veřejností 

f) stejné zásady platí i na pracovištích v průběhu odborné praxe 

 

 

VII.     PRAVIDLA  HODNOCENÍ 

 

a) výsledky jednotlivých zkoušek, klasifikovaných zápočtů, jakoţ i zkoušek  

 u absolutorií a obhajob absolventských prací jsou hodnoceny známkami: 

1 – výborně, 

2 – velmi dobře 

3 – dobře, 

4 – nevyhověl(a) 

Celkové hodnocení absolutoria se vyjadřuje stupni: 

 1. prospěl s vyznamenáním, jestliţe student není hodnocen z ţádné zkoušky 

  nebo obhajoby absolventské práce známkou horší neţ 2 - velmi dobře a 

  průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší neţ 1,50, 

 2. prospěl, jestliţe student není hodnocen z ţádné zkoušky nebo obhajoby 

  absolventské práce známkou horší neţ 3 - dobře, 

3. neprospěl, jestliţe student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby 

 absolventské práce známku z prospěchu 4 - nevyhověl 

b) dále se pravidla hodnocení řídí vyhláškou č. 10/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

  

VIII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STUDENTŮ A OCHRANY STUDENTŮ 

 

a) student je povinen dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                  

a protipoţární opatření daná platnými normami BOZP pro jednotlivá pracoviště 

praktického vyučování, neohroţovat zdraví a bezpečnost  vlastní i svých spoluţáků;    

s bezpečnostními předpisy se studenti seznámí na začátku školního roku. 

b)  na studenty se při odborné praxi vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují 

pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní 

podmínky ţen a mladistvých a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Porušování tohoto řádu a jeho jednotlivých ustanovení bude postihováno v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb. (Školským zákonem) a vyhláškou MŠMT ČR č. 10/2004 o vyšším 

odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 1. září 2010                                                                  v. r. 

             Mgr. Zdeňka Erhartová 

                    ředitelka  školy 

 

 

 

 


