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(jsou nedílnou součástí Školního řádu) 

ZPRACOVÁNY DLE 
Novelizace dle zák.č. 561/04 Sb. 

Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. 

Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. 

 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hodnocení a klasifikace studentů VOŠ s platností k 1.9.2016 

 
Dokument vychází z ustanovení § 96 - §103 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění,  

vyhlášky  MŠMT č.10/2005 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 470/2006 Sb. v platném znění      

a je součástí   Školního řádu. 
 

1. Organizace a průběh  vyššího odborného vzdělání 

Školní rok  se člení na dvě období:  

- zimní období trvá od 1. září do 31. ledna 

- letní období trvá od 1. února do  31. srpna. 

Začátek a konec  školní výuky v zimním a letním období, období pro samostatné studium   

a získání hodnocení v řádném termínu, období školních prázdnin, případně další členění  

školního roku stanoví vzdělávací program. 

 

Vzdělávání ve vyšší škole se poskytuje za úplatu (dále jen školné), školné se hradí ve dvou 

splátkách tj. za zimní období (září – leden) a letní období (únor – červen). Přijatý uchazeč  

o vzdělávání musí uhradit první splátku nejpozději do 15.9. Ve 2. a 3. ročníku je nutno uhradit 

první splátku do 15.10. Druhá splátka musí být uhrazena nejpozději do 15.2. Při přerušení 

studia nebo zanechání vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací 

(odst. 3 §15 vyhlášky č. 10/2005Sb., o vyšším odborném vzdělávání). Neplacení školného  

v řádných termínech je důvodem k vyloučení studenta ze vzdělávání. 

 

Student je hodnocen vţdy za příslušné období. Předměty a způsob hodnocení jsou stanoveny  

vzdělávacím programem. 

Kaţdý vyučující  předmětu zveřejní před zahájením výuky program  vyučovacího předmětu 

včetně poţadavků kladených na studenty  v průběhu období, u zkoušky, jakoţ i podmínky  

stanovené pro  udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu. Podmínkou pro hodnocení 

studenta je účast ve výuce v rozsahu daném vzdělávacím programem. Výjimku z předepsané 

účasti ve výuce poskytuje ředitelka školy na základě důvodů uvedených v písemné ţádosti 

studenta.  

Dokladem splnění poţadovaného počtu hodin odborné praxe obou bloků je zápis v Záznamu 

z praktické výuky. Dokladem o vzdělávání ve vyšší odborné škole je  výkaz o studiu. 

 

2. Hodnocení studentů 

Vyhláška  MŠMT č.10/2005 Sb, § 5, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 

 

Formy hodnocení studentů: 

- průběţné hodnocení, 

- zápočet, 
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- klasifikovaný zápočet, 

- zkouška. 

 

Průběžné hodnocení se můţe  uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém 

vyučování, v ošetřovatelské odborné praxi a při exkurzích. Vyučující  provádí průběţné 

hodnocení zejména kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy,  zadáváním 

samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky  průběţného hodnocení  mohou být 

zohledněny při zkoušce, klasifikovaném zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběţné 

hodnocení nezapisuje. Průběţně se hodnocení zapisuje do programu BAKALÁŘI. 

 

Zápočet se uděluje  za splnění poţadavků stanovených programem předmětu. Zápočet 

uděluje vyučující předmětu. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu  zapisuje slovem 

„započteno“, k čemuţ se připojí datum jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu 

se do výkazu o studiu nezapisuje. 

 

Klasifikovaný zápočet se navíc hodnotí a klasifikuje jako u zkoušky, jak student splnil 

poţadavky zápočtu. 

 

Zkouškami se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat 

poznatky získané studiem. 

 

Podle způsobu provedení můţe mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, písemnou, 

praktickou nebo kombinovanou. 

 

Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny známkami: 

 

a) 1 – výborně, 

b) 2  - velmi dobře, 

c) 3 – dobře, 

d) 4 – nevyhověl/a. 

 

V případě, ţe je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se  všechny známky ze všech 

konaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů. 

Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky  zapíše zkoušející slovy do výkazu  o studiu  

a připojí datum a podpis. Totéţ zapíše zkoušející do programu BAKALÁŘI. Student má 

povinnost nosit s sebou výkaz o studiu a nechat si zapsat splnění studijní povinnosti. 

Zkoušející určí termíny pro konání klasifikovaných zápočtů a zkoušek z jednotlivých 

předmětů v dostatečném počtu a časovém předstihu. Pro zápis do termínů je pouţíván 

program BAKALÁŘI. Student je povinen se na termíny vypsané zkoušejícím včas 

zaregistrovat. Pokud se student nezaregistruje či se na daný zaregistrovaný termín bez řádné  

a včasné omluvy nedostaví, bude hodnocen stupněm 4 – nevyhověl. 

Zkoušky je moţno opakovat dvakrát. 

 

Komisionální zkouška 

Forma komisionální zkoušky se pouţije  vţdy v případě  konání druhé opravné zkoušky  

a dále v případech, kdy student poţádal  ředitelku školy o  přezkoušení z důvodu pochybnosti 
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o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu lze dále pouţít v případě konání 

rozdílové zkoušky a v případech, kdy to  stanoví vzdělávací program. (např. odborná praxe) 

Termín komisionální zkoušky je stanoven  tak, aby byl znám studentovi nejméně 7 dní před 

jejím konáním. Pokud je termín prokazatelně dohodnutý se studentem, není předchozí 

oznámení nutné. 

Komisi jmenuje ředitelka školy. 

Výsledek zkoušky určí komise  většinou hlasů. Protokol o komisionální zkoušce se stává 

součástí pedagogické dokumentace studenta. 

Student můţe v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. 

Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí  předseda komise prokazatelným 

způsobem  studentovi. Další přezkoušení není moţné s výjimkou případů, kdy  tuto formu 

hodnocení stanovil vzdělávací program. 

Student se můţe ze závaţných důvodů z komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den 

před jejím zahájením. V takovém případě ředitelka školy stanoví, případně se studentem 

dohodne náhradní termín zkoušky. Z náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze 

jednou. 

Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se  ke zkoušce bez omluvy, 

jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závaţným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje 

se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se můţe ze závaţných, zejména zdravotních, 

důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu 

určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závaţnosti  důvodů rozhoduje ředitelka školy. 

Konkrétní  obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitelka školy v souladu 

se vzdělávacím programem. Zkouška můţe být ústní, písemná nebo praktická podle 

charakteru vyučovacího předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat. 

Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise  

o hodnocení studenta; praktická zkouška v klinických podmínkách  je neveřejná z důvodu 

ochrany soukromí pacienta. 

 

Hodnocení jednotlivých předmětů musí být ukončeno nejpozději do konce studijního 

období daného ročníku tj do 31.8. Výkaz o studiu odevzdá student ke kontrole vedoucímu 

studijní skupiny nejpozději následující den po ukončení zkouškového období.  

Pokud student neukončí předepsanou klasifikaci v určených termínech, přestává být 

studentem školy posledním dnem příslušného studijního období, v případě prodlouţení 

klasifikačního období posledním dnem tohoto prodlouţení. 

Chování studenta se neklasifikuje. Lze mu však uloţit výchovná opatření dle školního  

a sankčního řádu. 

 

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené  vzdělávacím 

programem. 

Tuto skutečnost mu potvrdí do výkazu o studiu vedoucí studijní skupiny, a to nejpozději do 

třetího dne od zahájení daného školního roku. Ve zvlášť odůvodněných případech můţe být 

studentovi povolena výjimka a stanovena náhradní lhůta pro postup do vyššího ročníku.   

 

Prodloužení zkouškového období 

V případě, ţe nelze studenta hodnotit ze závaţných důvodů,  určí ředitelka školy  na základě 

ţádosti studenta o prodlouţení zkouškového období termín, do  kterého musí být hodnocení 

studenta  ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období. 
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Opakování ročníku 

Studentovi, který nesplnil podmínky  stanovené vzdělávacím programem můţe ředitelka 

povolit opakování ročníku po  posouzení  jeho dosavadních  studijních výsledků a důvodů 

uvedených v ţádosti a po projednání v pedagogické radě. 

 

Přerušení vzdělávání 

Ředitelka školy můţe studentovi na základě jeho ţádosti přerušit vzdělávání, a to na dobu 

nejvýše 2 let. Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem VOŠ. Po uplynutí doby 

přerušení vzdělávání pokračuje student v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. 

Se souhlasem ředitelky školy můţe student pokračovat ve vyšším ročníku, prokáţe-li 

odpovídající znalosti a praktické dovednosti a způsob jejich získání. Ředitelka školy na ţádost 

studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li 

tomu závaţné důvody.  

Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání studentce z důvodů těhotenství a mateřství, 

jestliţe praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným 

ţenám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliţe vyučování podle 

lékařského posudku ohroţuje těhotenství studentky. 

 

Zanechání vzdělávání 

Student můţe zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. 

Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni doručení 

tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, 

pokud jde o den pozdější.  

Jestliţe se student neúčastní po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast 

není řádně omluvena, vyzve ho ředitelka 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 vyšší odborné školy nenastoupí 

nebo nedoloţí důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty 

vzdělávání zanechal; tímto dnem přestává být studentem vyšší odborné školy.  

  

Uznávání dosaženého vzdělání  
Ředitelka školy uzná ucelené dosaţené vzdělání studenta na základě jeho ţádosti, pokud je 

doloţeno dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné 

vzdělání studenta můţe ředitelka školy uznat, pokud je doloţeno dokladem o tomto vzdělání 

nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosaţení neuplynulo více neţ 10 let 

nebo pokud student znalosti z tohoto vzdělání prokáţe při zkoušce stanovené ředitelkou školy. 

Uzná-li ředitelka školy dosaţené vzdělání studenta, uvolní ţáka zčásti nebo zcela z vyučování  

a z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Ţádosti o uznání dosaţeného vzdělání je nutno 

předloţit na začátku zimního období do 30.9., na začátku letního období do 28.2. Ţádost  

o uznání se podává vţdy pro aktuální studijní období.   

 

3. Absolutorium 

Zákon č. 561 / 2004 Sb. §§ 100 – 102 a vyhláška MŠMT č.10 / 2005 Sb.§ 7 -9 v platném znění 

a ve znění pozdějších předpisů a nařízení. 
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Podmínkou pro  absolutorium je  úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.    

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka                      

a obhajoby absolventské práce. 

Tvorba absolventské práce se řídí Metodikou pro tvorbu absolventské práce. Harmonogram 

termínů tvorby absolventské práce stanovuje ředitelka školy a jsou pro studenty i pedagogy 

závazné. 

Řádný termín absolutoria vypisuje ředitelka školy. 

Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky  a náhradní termíny musí být zveřejněny 

nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě  ve škole. 

 

Hodnocení absolutoria 

Výsledky  jednotlivých zkoušek a obhajoby  absolventské práce jsou hodnoceny známkami: 

a) 1 – výborně, 

b) 2 -  velmi dobře, 

c) 3 – dobře, 

d) 4 – nevyhověl/a. 

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných 

předmětů, zkoušky z cizího jazyka  a obhajoby absolventské práce. 

Celkové hodnocení  studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: 

a) 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, 

b) prospěl, jestliţe student není hodnocen z ţádné zkoušky nebo obhajoby absolventské 

práce známkou horší neţ 3-dobře, 

c) neprospěl, jestliţe student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby 

absolventské práce známku prospěchu 4 – nevyhověl. 

Neprospěl-li student u některé zkoušky nebo neobhájil –li   absolventskou  práci, můţe konat 

opravnou zkoušku  nebo obhájit  absolventskou práci do 6 měsíců od  řádného termínu 

absolutoria.  Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce  je moţné konat  

nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném  zkušební komisí. 

Pokud se student  ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví 

nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal  

absolutorium z důvodu  neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní 

zkoušku. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo studenta konat opravnou zkoušku. 

Absolutorium lze vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být ţákem školy. 

   

 

 

Místo           SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o.   

 

Datum          29. 8.  2016  

 

razítko 

podpis      ředitelka školy        Mgr. Jana Urbanová 


