ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠIS
§l
Obecné ustanovení
Na VOŠIS je organizováno řádné denní vyšší odborné studium.
§2
Přijímací řízení
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ucházet se o studium na VOŠIS má právo každý občan s ukončeným úplným středním
vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním.
Přihlášky ke studiu se podávají na předepsaných tiskopisech.
Přihlášky ke studiu musí být doručeny nejpozději do termínu, který vyhlásí ředitel VOŠIS
Za správnost údajů v přihlášce odpovídá uchazeč o studium.
Má-li přihláška formální nedostatky, vrátí ji studijní oddělení k doplnění. Nejsou-li
nedostatky odstraněny v určené lhůtě, vyřadí VOŠIS uchazeče ze seznamu přihlášených.
O způsobu a průběhu přijímacího řízení rozhoduje ředitel školy.
V případě konání přijímací zkoušky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku nejpozději 14 dnů
před jejím konáním.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu zašle písemně ředitel školy uchazeči do 7 dnů ode
dne konání přijímacího řízení.
Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky stanoví ředitel školy pouze uchazeči,který
se pro řádně doložené vážné důvody k přijímacím zkouškám v určeném termínu nedostaví
a svoji neúčast omluví nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.
§3
Povinnosti studentů

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
dodržovat školní, organizační a studijní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
Studenti jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s
právními předpisy, školním a studijním řádem.
Studenti jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
oznamovat škole údaje podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 28 odst. 2 a 3, další
údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost studenta a změny v
těchto údajích.
Studenti jsou povinni dodržovat zákaz kouření ve vnitřních a vnějších prostorách školy a
školského zařízení, zákaz požívání alkoholických nápojů, halucinogenních látek a jiných
škodlivých látek, které by mohly ovlivnit zdraví a psychický stav studenta.
Student je povinen dodržovat zákaz přinášení do školy a na činnosti organizované školou
látky uvedené v odst. 4, dále pak látky ohrožující zdraví a bezpečnost ostatních , jako jako
výbušniny, jedy, zbraně, ostré předměty, dále pak věci nepřiměřeně cenné (elektronické
přístroje, šperky, přehrávače, počítače) a větší částky peněz.
Studenti jsou povinni zdržet se všech projevů šikany, rasismu, xenofobie a netolerance,
propagace fašismu, komunismu a nevyužívat k šíření politických a náboženských názorů a
hnutí prostory školy .
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§4

Práva studentů
1)
2)
3)
4)
5)

Studenti mají právo na vzdělávání, školské služby a informace o průběhu a výsledcích
svého vzdělávání
Studenti mají právo volit a být voleni do školské rady.
Studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy.
Studenti mají právo vyjadřovat se je všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání.
Studenti mají právo čerpat informace a poradenskou pomoc školy.
§5
Zápis ke studiu

1)
2)

Termíny zápisů do jednotlivých období určí ředitel školy.
Podmínkou řádného zápisu do dalšího období je splnění předepsaných studijních povinností
za předchozí období ve smyslu studijního a zkušebního řádu školy. Student, který ke dni
zápisu v novém období nesplnil všechny studijní povinnosti za předchozí období, může být
ke studiu zapsán podmíněně. Studijní povinnosti musí podmíněně zapsaný student splnit do
stanoveného termínu.
§6
Organizace výuky

1)

2)

3)
4)

5)

Období školního vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z čehož je 32 týdnů školní
výuky, 6 týdnů je určeno k získání klasifikace v řádném termínu a 2 týdny tvoří časovou
rezervu. Část školního roku od 1. září do 31. ledna tvoří zimní období, část školního roku
od l. února do 31. srpna letní období. Školní výuka v posledních šesti kalendářních měsících
před absolutoriem trvá nejméně 14 týdnů. Vnitřní členění školního roku a využití časových
rezerv je v pravomoci ředitele školy.
Výuka je organizována formou přednášek, seminářů, cvičení, exkurzí, odborné praxe,
zpracováním zadaných úkolů a absolventskou prácí, případně dalšími formami stanovenými
učebním plánem. Výuku lze spojovat do bloků.
Výuku na VOŠIS provádějí učitelé příslušné školy a externí vyučující jiných organizací.
Rozsah povinné účasti na výuce stanoví vyučující jednotlivých předmětů v podmínkách
hodnocení předmětu před zahájením výuky v souladu s akreditací jednotlivých předmětů.
Studentovi, který z vážných důvodů nemohl tyto povinnosti vykonat, může ředitel školy
stanovit způsob jejich náhrady.
Ročník se dělí na studijní skupiny. Studijní skupiny nemusí mít stálé složení. Klasifikace se
provádí na základě studijního a zkušebního řádu, který vydá ředitel školy.
§7
Individuální studium

1)
2)

Kreditní a modulární systém umožňuje studentům tvorbu individuálního studijního plánu.
Student, který ke dni zápisu v novém období nesplnil všechny studijní povinnosti za
předchozí období, může být ke studiu zapsán podmíněně. Studijní povinnosti musí
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podmíněně zapsaný student splnit do stanoveného termínu.
§8
Bezpečnost a ochrana zdraví
1)

Škola poskytne prokazatelným způsobem na počátku každého školního roku všem zapsaným
studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
§9
Přerušení studia

1)
2)
3)
4)

Ředitel školy může na základě písemné žádosti studentovi přerušit jeho studium.
Neprospěch není důvodem pro přerušení studia.
Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje student ve studiu v tom studijním období, ve
kterém bylo studium přerušeno.
Student po dobu přerušení studia přestává být studentem školy.
§ 10
Zanechání studia

1)
2)
3)

Student, který hodlá zanechat studia je povinen tuto skutečnost písemně oznámit řediteli
školy.
Ředitel školy písemně oznámí studentovi, že přestal být na vlastní žádost studentem školy
a vyzve jej k vypořádání administrativních záležitostí s ukončením studia spojených.
Za zanechání studia se považuje i nesplnění podmínek § 4 písmeno 2).
§ 11
Přestupy

1)

Studentovi lze povolit přestup na základě písemné žádosti a to v těchto případech
- na jinou formu studia stejného studijního oboru
- na jiné studijní zaměření
- z jiné VOŠ nebo vysoké školy, včetně zahraniční
Ředitel rozhodne a stanoví v případě potřeby podmínky přestupu.
§ 12
Ukončení studia

1)

2)
3)

3)

Student, který pro nesplnění předepsaných povinností nemůže postoupit do dalšího období,
a který nepožádal ředitele o podmíněný zápis, bude vyzván k vypořádání administrativních
záležitostí a ředitel ukončí jeho studium k poslednímu dni příslušného období.
Studentovi, který studium nedokončil vydá ředitel školy na jeho písemnou žádost potvrzení
o úspěšně vykonaných zkouškách a zároveň uvede, že studium nedokončil.
Ředitel školy může v případě zvlášť závažného porušení povinností studenta stanovených
zákonem nebo vnitřním předpisem školy rozhodnout u jeho podmínečném vyloučení nebo
i vyloučení ze studia. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Zvlášť hrubé slovní a úmyslné útoky studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za
závažné porušení povinností studenta.
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§ 13
Opakování studijního období
1)
2)
3)

V případě neprospěchu z jednotlivých předmětů si může student v dalším období zapsat
předměty, ve který neuspěl znovu.
Podmínky pro opakování celého období stanoví studijní a zkušební řád.
Doba do zahájení opakovaného studijního období se považuje za přerušení studia se všemi
důsledky.
§ 14
Ukončování studia
Studium se ukončuje podle platných předpisů.

ředitel školy

V Praze 1.1. 2016
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