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Školní řád pro VOŠ
platný od 1.9.2016

1. Obecná ustanovení
Školní řád je závazným dokumentem školy. Vzhledem k jednotné výuce pro SPŠ i VOŠ na
středisku VOŠ a SPŠ stavební a dopravní na adrese Čs. armády 10, Děčín, je platný také i pro
studenty VOŠ.
Liší se v následujících bodech:
2. Docházka do školy
Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání.
Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. října.
Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škole je výkaz o studiu. Do výkazu o studiu se
zapisují předměty nebo jiné ucelené části učiva zvoleného oboru vzdělání a výsledky
hodnocení studenta.
Povinností studenta VOŠ je pravidelně se zúčastňovat vyučování všech předmětů
stanovených učebním plánem oboru.
Student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy.
Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni doručení
tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání,
pokud jde o den pozdější.
Jestliže se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast
není řádně omluvena, vyzve ho ředitel školy písemně, aby neprodleně doložil důvody své
nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, jakoby vzdělávání
zanechal. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student do vyšší odborné školy nenastoupí
nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty
vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.

3. Hodnocení výsledků vzdělávání studentů pro denní a dálkové studium
Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období v souladu s platným akreditovaným
programem. Předměty, z nichž student koná zkoušku pro příslušné období, stanoví
akreditovaný vzdělávací program.
Zkoušky je možné opakovat dvakrát.
Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené
akreditovaným vzdělávacím programem pro příslušný ročník.
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

4. Úplata za vyšší odborné vzdělávání a administrativní poplatky
Vyšší odborné vzdělávání je poskytováno za úplatu (dále jen „školné), jejíž výše je stanovena
na částku 1.500,-- Kč za období, splatné ve dvou splátkách za školní rok – za zimní období do
15.9. a za letní období do 15.2.
Uvedenou finanční částku je student povinen uhradit poštovní poukázkou nebo peněžním
převodem na účet školy. Jako variabilní symbol student uvede své osobní evidenční číslo.
Student může požádat o snížení školného na základě studijních výsledků z předchozího
školního roku a to do průměru 1,5. Na základě žádosti je mu školné možné snížit na 50%
částky.
Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se
školné nevrací.
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