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ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZDRAVOTNICKÉ 
Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních norem, specifikuje povinnosti studentů vytvářet 

svým chováním a vystupováním příznivé klima na škole a přispívat k šíření dobrého jména naší školy na 

veřejnosti.  

Dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se na vyšší odborné škole zdravotnické (dále také jen „škola“) vzniká 

studentovi povinnost řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako 

kultivovaný člověk. Pro studenta jsou závazné základní mravní normy, zakotvené v právním řádu naší 

republiky, a proto je povinen dbát, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým jednáním 

nepoškozoval kohokoli druhého. Prvořadou povinností studentů je dosažení co nejlepších výsledků 

ve vzdělávání.  

Studenti jsou povinni seznámit se se školním řádem vždy na začátku školního roku a aktuálně při každé změně 

školního řádu. 

ČLÁNEK  1 

PRÁVA STUDENTŮ  

1) Student má právo  

a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být volen do školské rady, 

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich 

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy 

nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat 

a své stanovisko k nim zdůvodnit, 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

2) Student má právo být seznámen na počátku studijního období se způsobem hodnocení studijních 

výsledků v jednotlivých předmětech. Tyto podmínky nesmí být v průběhu období měněny.  

3) Student má právo na informace o výsledcích svého vzdělávání. 

4) Student má právo být zkoušen ve stanovených termínech ústně (maximálně 20 minut), písemně 

(maximálně 120 minut), prakticky. Student může být zkoušen i kombinací uvedených forem zkoušení. 

5) Student má právo požádat o uznání předchozího vzdělání na základě předložených dokumentů 

o předchozím vzdělání.  

a) Ředitelka školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto 

vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem.  
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b) Částečné vzdělání studenta může ředitelka uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání 

nebo jiným prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud 

student znalosti z tohoto vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelkou školy.1 Ředitelka školy 

uzná částečné vzdělání pouze u předmětů s formou hodnocení zkouška a s ohledem na výše uvedené, 

a to pokud student v posuzovaném předmětu získal hodnocení výborně nebo velmi dobře. Uzná-li 

ředitelka školy dosažené vzdělávání studenta, uvolní ho z části nebo zcela z vyučování a z hodnocení 

v rozsahu uznaného vzdělání.2 Student je povinen se dostavit do 5 pracovních dnů od schválení 

žádosti daného školního roku na studijní oddělení vyšší odborné školy a nechat si uznané vzdělání 

zapsat do výkazu o studiu. Do doby doručení stanoviska ředitelky školy o uznání dosaženého vzdělání 

je student povinen se účastnit vzdělávání v plném rozsahu. 

6) Student má právo požádat o komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení 

svého vzdělávání3, a to nejpozději do tří dnů od doby, kdy se o výsledku svého hodnocení dozvěděl. 

7) Student má právo být informován o konzultačních hodinách jednotlivých učitelů a po předchozí dohodě 

s vyučujícími využívat konzultačních hodin ve výukovém i zkouškovém období. 

8) Student má právo využívat školní studovnu, knihovnu a internet k účelům vzdělávání. 

9) Student má právo volit a být zvolen do studentského parlamentu a školské rady vyšší odborné školy 

zdravotnické. 

10) Na informace dle §21 odst. 3 školského zákona mají v případě studentů právo také jejich rodiče, 

popřípadě osoby, které vůči studentům plní vyživovací povinnost. 

ČLÁNEK 2 

POVINNOSTI STUDENTŮ  

1) Základní povinností studenta je dodržovat školní řád a vnitřní předpisy školy k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, docházet do školy podle aktuálního rozvrhu hodin, s nímž je povinen se seznámit. 

2) Student je povinen uhradit školné ve výši 3000,- Kč za školní rok4. Student má možnost uhradit školné 

ve dvou splátkách, a to částku 1500,- Kč do 15. října příslušného školního roku a částku 1500,- Kč 

do 15. února příslušného školního roku 5 . V případě, že chce student zaplatit celou výši školného 

za příslušný školní rok (tj. 3000,- Kč), musí takto učinit nejpozději do 15. října příslušného školního roku. 

Studenti, kteří jsou přijati do prvního ročníku vzdělávání, jsou povinni zaplatit školné, resp. 1. splátku 

školného ve výši 1500,- Kč nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byly vyvěšeny výsledky přijímacího řízení 

(v případě přijetí na základě odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí ke 

vzdělávání)6. Studenti, kteří jsou přijati do vyššího ročníku, jsou povinni zaplatit školné, resp. 1. splátku 

školného nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku (při přijetí ke 

vzdělávání v průběhu školního roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období. 7Ředitelka 

školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné (na základě žádosti studenta) až do výše 

                                                           
1 § 100 školského zákona 
2 § 100 školského zákona 
3 § 6 odst. 1, vyhlášky MŠMT č.10/2005 
4 § 14 odst. 1 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
5 § 15 odst. 1, písm a), vyhlášky MŠMT č.10/2005 
6 § 15 odst. 1, písm b), vyhlášky MŠMT č.10/2005 
7 § 15 odst. 2 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
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50 % (jedná se zejména o studenty se sociálním znevýhodněním).8 Žádost o snížení školného lze podat 

na studijním oddělení vyšší odborné školy do 30. 11. daného školního roku. Při přerušení vzdělávání 

nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.9 

3) Student je povinen se vzdělávat distančním způsobem v případě krizového opatření vyhlášeného podle 

krizového zákona, nebo z důvodů nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo 

z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy není možná osobní 

přítomnost většiny studentů z nejméně jedné studijní skupiny ve škole.10 

4) Student je povinen neprodleně informovat školu prostřednictvím vedoucího studijní skupiny o změnách 

zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, těhotenství a jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání.11 

5) Student je povinen oznámit do tří dnů vedoucímu studijní skupiny vyšší odborné školy údaje podle § 28 

odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

studenta, a změny v těchto údajích12. 

6) Student je povinen informovat vedoucího studijní skupiny do tří dnů od počátku absence o důvodu 

nepřítomnosti ve vzdělávání. Neúčastní-li se student po dobu nejméně 20 vyučovacích dnů vyučování 

a jeho neúčast není řádně omluvena, bude vyzván ředitelkou školy písemně, aby neprodleně doložil 

důvody své nepřítomnosti. Jestliže do 3 týdnů od doručení výzvy student nenastoupí či nedoloží důvod 

nepřítomnosti, posuzuje se jako by posledním dnem této lhůty vzdělávání zanechal; tímto dnem také 

přestává být studentem školy.13 

7) Student má zakázáno používat mobilní telefony nebo jiné elektronické zařízení během výuky, s výjimkou 

jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů nebo v případech, kdy použití mobilních 

telefonů je součástí výuky.14 

8) Student je povinen chovat se podle zásad společenského chování jak k pedagogickým i nepedagogickým 

pracovníkům školy, tak i ke spolužákům.  

9) Student je povinen při praktickém vyučování, praktické přípravě a jiných činnostech, souvisejících 

s odbornou praxí, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odložit ozdobné a jiné pro činnost nevhodné 

a nebezpečné předměty. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými předměty jsou např. náramky, 

hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Student tyto předměty odkládá 

dle pokynů vyučujícího na určené místo.  Na praxi nesmí nastoupit student s nalakovanými nebo 

gelovými nehty. 

10) Student je povinen šetřit majetek školy i spolužáků a zaměstnanců školy.  

11) Student je povinen při vstupu i odchodu ze školní budovy použít čip nebo průkaz ISIC (dále jen „čip“), 

kterým se zaznamenává přítomnost, popř. nepřítomnost studenta ve škole. Pokud student zapomene 

čip nebo ho ztratí, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu studijní skupiny. Porušení 

tohoto nařízení bude považováno za hrubé porušení školního řádu. 

                                                           
8 § 14 odst. 2 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
9 § 15 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
10 § 184a školského zákona 
11 § 22 odst. 2, písm. a), školského zákona 
12 § 22 odst. 2 písm. c) školského zákona 
13 § 98 odst. 2 školského zákona 
14 § 30 odst. 3 školského zákona 
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12) Student, který ukončuje (přerušuje) vzdělávání na vyšší odborné škole, odevzdá v pokladně školy čip, 

kterým se při vstupu do školy zaznamenává přítomnost ve školní budově, dále odevzdá všechny 

zapůjčené pomůcky, knihy a studijní materiály nebo je nahradí.  

13) Student je povinen udržovat pořádek v šatnách a řádně je uzamykat. Za věci v neuzamčené šatně škola 

neodpovídá. 

14) Student je povinen vyklidit prostory šaten a skříněk ve škole i na odborných pracovištích nemocnic vždy 

do 30. června každého školního roku. 

15) Student nesmí vodit do prostor školy návštěvy, aniž by se na nich předem domluvil s vedoucím studijní 

skupiny. Návštěvu musí student vždy nahlásit na recepci v budově školy. 

16) V prostorách školy je student povinen se přezouvat. 

17) Vstup studentů do školní budovy je povolen nejdříve v 6:10.  

18) Budovy školy se zamykají nejpozději ve 21:00 hodin. 

ČLÁNEK  3 

ZÁPIS KE VZDĚLÁVÁNÍ  

1) Uchazeč se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Zápisy probíhají v termínu 

stanoveném školou, nejpozději však do 31. října.15  

2) Do prvního ročníku může být zapsán uchazeč, který byl přijat ke vzdělávání na vyšší odborné škole. 

ČLÁNEK  4 

ORGANIZACE VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ,  ŠKOLNÍ DOCHÁZKA ,  VÝUKA  

1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě 

období, zimní období trvá od 1. září a končí 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpna.16 

2) Student, jemuž nebyl přiznán individuální vzdělávací plán nebo studijní úlevy, je povinen účastnit 

se vyučování podle stanoveného rozvrhu a sledovat jeho změny. Maximální povolená absence 

v teoretickém vyučování a hodinách cvičení je stanovena na 20 % celkově odučených hodin v daném 

předmětu; neúčast na odborné praxi musí student nahradit v plném rozsahu (nebude-li dohodnuto 

jinak). Pokud absence překročí povolenou hranici, nemusí být studentovi udělen zápočet nebo nemusí 

být připuštěn ke zkoušce či klasifikovanému zápočtu. Rozhodnutí je v plné kompetenci vyučujícího 

daného předmětu. Pozdní příchody do výuky (nejen do první hodiny) jsou považovány za absenci.  

3) O případných studijních úlevách rozhoduje vedoucí oboru (garant oboru) dle Standardu pro snížení 

účasti ve výuce příslušného oboru, a to individuálně u každého žádajícího studenta. Standardy tvoří 

přílohu č. 1 školního řádu. 

4) Účast na exkurzích, kurzech i odborných praxích je povinná. Případná absence musí být po domluvě 

s vyučujícím nahrazena, případně jinak kompenzována. 

                                                           
15 § 97 odst. 1 školského zákona 
16 § 96 odst. 1 školského zákona 
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5) Dokladem o vzdělávání ve vyšší zdravotnické škole je výkaz o studiu. Do výkazu o studiu se zapisují 

předměty nebo jiné ucelené části učiva zvoleného oboru vzdělání a výsledky hodnocení studenta.17 

Student je povinen předložit výkaz o studiu vždy při hodnocení jednotlivých předmětů. 

6) Obsah a rozsah výuky v jednotlivých ročnících a oborech je stanoven vzdělávacími programy. 

7) Vyučovací hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minut;  hodiny mohou být spojovány do delších 

celků. Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut. 

8) Časové rozvržení vyučovacích hodin: 

0. 07:10 – 07:55 

1. 08:00 – 08:45 

2. 08:55 – 09:40 

3. 09:55 – 10:40 

4. 10:50 – 11:35 

5. 11:45 – 12:30 

6. 12:40 – 13:25 

7. 13:35 – 14:20 

8. 14:30 – 15:15 

9. 15:25 – 16:10 

10. 16:15 – 17:00 

11. 17:05 – 17:50 

12. 17:55 – 18:40 

13. 18:45 – 19:30 

14. 19:35 – 20:20 

9) Budova školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě je monitorována kamerovým systémem z důvodu ochrany 

majetku školy, ochrany osob pobývajících v areálu školy a předcházení sociálně patologickým jevům. 

Konkrétní rozmístění kamer udává směrnice ke kamerovému systému školy. 

ČLÁNEK  5 

PŘESTUP ,  PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ,  ZANECHÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A OPAKOVÁNÍ 

ROČNÍKU  

1) V průběhu vyššího odborného vzdělávání se studentovi umožňuje přestup do jiné vyšší odborné školy, 

změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na 

základě písemné žádosti studenta.18  

2) Ředitelka školy může studentovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše 2 let. Ředitelka školy nepřeruší 

vzdělávání studentovi, který podá žádost o přerušení vzdělávání v období určenému k získání hodnocení 

v řádném termínu (tzv. zkouškové období) a který prokazatelně v době podání žádosti nesplnil podmínky 

pro hodnocení v předmětech formou zápočtu a klasifikovaného zápočtu. V písemné žádosti o přerušení 

vzdělávání student uvede závažné důvody své žádosti o přerušení a tyto musí doložit (např. lékařské 

potvrzení). Po dobu přerušení vzdělávání student není studentem školy. Ředitelka školy na žádost 

                                                           
17 § 97 odst. 2 školského zákona 
18 § 97 odst. 3 školského zákona 
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studenta ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení vzdělávání, nebrání-li tomu 

závažné důvody. 19  Škola nezaručuje, že po dobu přerušení vzdělávání nedojde ke změnám oborů 

vzdělání nebo obsahové náplni studia.  

3) Student, který se vrací ke vzdělávání po přerušení studia, je povinen oznámit svůj záměr písemně 

na studijním oddělení školy, a to pro nástup do zimního období nejpozději do 15. června a pro nástup 

do letního období nejpozději do 15. ledna.  

4) Ředitelka školy je povinna přerušit vzdělávání studentce z důvodu těhotenství a mateřství, jestliže 

praktická příprava probíhá na pracovištích nebo ve formě prací zakázaných těhotným ženám a matkám 

do konce devátého měsíce po porodu, nebo jestliže podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství 

studentky. 20 

5) Student může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Student 

přestává být studentem školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy, popř. 

dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.21  

6) Studentovi, kterému ředitelka školy povolí opakování ročníku, nebude uznáno vzdělání opakovaného 

ročníku. Student musí všechny předměty opakovat. 

7) Formuláře žádostí si student může vyzvednout na studijním oddělení vyšší odborné školy nebo 

na sekretariátě ředitelky školy, kde také vyplněné formuláře student podává.  

ČLÁNEK 6 

VYLOUČENÍ ZE VZDĚLÁVÁNÍ  

1) Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 

zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta 

ze školy.22 

2) Student může být podmíněně vyloučen, popř. vyloučen ze vzdělávání z těchto důvodů: 

a. pro hrubé porušení školního řádu a zásad slušného chování (slovní a úmyslné fyzické útoky studenta 

vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení školního řádu 

(dle § 31 odst. 3 školského zákona)), 

b. projevy šikanování mezi studenty, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování atd., kterých by 

se dopouštěli jednotlivci nebo skupina studentů vůči jiným studentům nebo skupinám, 

c. šikana uplatňovaná prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, tzv. kyberšikana, 

d. při jiném závažném provinění (např. krádež, podvod apod.). 

ČLÁNEK  7 

PRAVIDLA HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ  

                                                           
19 § 97 odst. 6 školského zákona 
20 § 97 odst. 7 školského zákona 
21 § 98 odst. 1 školského zákona 
22 § 31 odst. 2 školského zákona 
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Formy hodnocení 

Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné studijní období. Hodnocení se provádí formou: 

 průběžného hodnocení 

 zápočtu 

 klasifikovaného zápočtu 

 zkoušky 

1) Průběžné hodnocení studenta se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování, 

v odborné praxi a při exkurzích. Vyučující provádí průběžné hodnocení zejména kontrolními otázkami, 

zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky 

průběžného hodnocení mohou být příslušným způsobem zohledněny při zkoušce, klasifikovaném 

zápočtu a zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.23  

2) Zápočet, klasifikovaný zápočet se uděluje za splnění požadavků stanovených jednotlivými vyučujícími 

na začátku studijního období. Ve výkazu o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, 

neudělení zápočtu se nezapisuje do výkazu o studiu a je důvodem k neuzavření ročníku. Hodnocení 

klasifikovaného zápočtu se řídí vyhláškou MŠMT č. 10/2005. Vyučující může po dohodě se studentem 

studentovi stanovit termín splnění požadavků v předmětu s formou hodnocení zápočet a klasifikovaný 

zápočet před obdobím určeném k získání hodnocení v řádném termínu (tzv. zkouškové období). Vyučující 

může studentovi, který nesplnil původně stanovené podmínky pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného 

zápočtu stanovit nové podmínky a náhradní termín, a to v zimním období do 31. ledna a v letním období 

do 30. června.  

3) V případě, že student neuspěje u zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu, bude jeho vzdělávání ukončeno 

k datu 31. ledna pro zimní období daného školního roku, resp. k datu 30. června daného školního roku 

pro letní období. 

4) Zápočet, klasifikovaný zápočet může mít písemnou, ústní, praktickou i kombinovanou formu. 

5) Zkouška prověřuje vědomosti studenta získané při různých typech výuky a jeho schopnost uplatnit tyto 

vědomosti v praxi. Forma zkoušky může být stejná jako u klasifikovaného zápočtu: písemná, ústní, 

praktická i kombinovaná. 

6) Výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky jsou hodnoceny stupni: 

 1 – výborně 

 2 – velmi dobře 

 3 – dobře 

 4 – nevyhověl (a)24 

7) K zápočtům, klasifikovaným zápočtům a zkouškám se student přihlašuje dle instrukcí a stanovených 

pravidel vyučujícího ve vyhlášeném termínu a dostavuje se k nim včas. 

8) Neúčast na klasifikovaném zápočtu a zkoušce se omlouvá pouze předem a ze závažných důvodů.  

9) Neuzná-li zkoušející závažnost důvodů k omluvě z klasifikovaných zápočtů a zkoušky, je student 

hodnocen stupněm nevyhověl (a). 

10) Pokud byl student25 u zkoušky hodnocen stupněm „nevyhověl (a)“, má možnost využít dvou opravných 

termínů, přičemž 2. opravná zkouška probíhá formou komisionální zkoušky. 

                                                           
23 § 5 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
24 § 5 odst. 5 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
25 § 99 odst. 1 školského zákona 
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11) Termíny pro plnění zkoušek: 

 ZIMNÍ OBDOBÍ LETNÍ OBDOBÍ 

ŘÁDNÝ TERMÍN VČETNĚ  

1. OPRAVNÉHO TERMÍNU 
do 31.1. do 30.6. 

1. 2. OPRAVNÝ TERMÍN do 20. 2. do 31. 8. 

 

12) Druhý opravný termín je studentovi stanoven vždy, pokud nesplnil zkoušku v řádném termínu nebo 

v  1.  opravném termínu. V případě neúspěchu studenta u 2. opravné zkoušky nebo jeho neúčasti bez 

řádné omluvy, bude jeho vzdělávání ukončeno ke dni, kdy měl 2. opravnou zkoušku vykonat. 

13) Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným 

vzdělávacím programem pro příslušný ročník. 

14) V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitelka školy termín, do kterého 

má být hodnocení studenta ukončeno, hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího 

období. 

ČLÁNEK  8 

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠENÍ  

1) Komisionální zkoušení se koná v těchto případech: 

 jde-li o druhé opravné zkoušky, 

 jedná-li se o rozdílovou zkoušku, 

 požádá-li student písemně ředitelku školy pro pochybnosti o správném hodnocení svého vzdělávání, 

 je-li tak stanoveno v akreditovaném vzdělávacím programu.26 

2) Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelkou školy tak, aby s ním byl student 

seznámen alespoň 7 dnů před jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí 

oznámení nutné.27 

3) Tříčlennou zkušební komisi ustanovuje ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky školy.  

4) Výsledek zkoušky je určen dohodou komise, eventuálně jejím hlasováním. 

5) O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který zůstává součástí pedagogické dokumentace studenta. 

6) V jednom dni může student skládat jen jednu komisionální zkoušku. 

7) Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před jejím 

zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, případně se studentem dohodne náhradní termín 

zkoušky. Od náhradního termínu zkoušky se lze omluvit pouze jednou.28 

8) Odstoupení od zkoušky v jejím průběhu, nedostavení se ke zkoušce bez omluvy či závažné porušení 

pravidel zkoušky je považováno za nesplnění zkoušky a student bude hodnocen stupněm 

„nevyhověl  (a)“. 

                                                           
26 § 6 odst. 1 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
27 § 6 odst. 2 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
28 § 6 odst. 7 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
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9) Komisionální zkouška je s výjimkou písemné části a jednání zkušební komise o hodnocení studenta 

veřejná, neveřejné jsou praktické zkoušky v případech, kdy se to vyžaduje z důvodu ochrany zdraví 

při práci a ochrany soukromí pacienta.29 

10) V případě, že student neuspěje u 2. opravné zkoušky, bude jeho vzdělávání ukončeno ke dni, kdy 

u zkoušky nevyhověl. V takovém případě nebude umožněno studentovi vzdělávání přerušit. V letním 

období má student možnost podat žádost o opakování ročníku. Žádost musí být podána nejpozději 

v den, kdy student koná druhou opravnou zkoušku. 

ČLÁNEK  9 

ABSOLUTORIUM  

1) Vyšší odborné vzdělávání je ukončováno absolutoriem. Podmínkou pro přistoupení k absolutoriu 

je úspěšné ukončení posledního ročníku.  

2) Konání absolutoria se řídí § 102 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3) Termín pro odevzdání absolventských prací pro absolutoria v řádném termínu konané v letním období 

školního roku je 31. březen školního roku, v němž se absolutorium koná a pro absolutoria v řádném 

termínu konané v zimním období školního roku je 31. říjen školního roku, v němž se absolutorium koná.  

4) Pro absolutoria v náhradním nebo opravném termínu konaná v září, příp. říjnu se stanovuje termín pro 

odevzdání absolventských prací do 15. července téhož kalendářního roku. Pro absolutoria v náhradním 

nebo opravném termínu konaná v lednu se stanovuje termín pro odevzdání absolventských prací do 

30. listopadu předcházejícího kalendářního roku. Pro absolutoria v náhradním nebo opravném termínu 

konaná v červnu se stanovuje termín pro odevzdání absolventských prací do 30. dubna téhož 

kalendářního roku.  

5) Posudky vedoucího práce a oponenta absolventské práce budou studentovi a také vedoucímu studijní 

skupiny předány v písemné formě nejpozději 10 dnů před termínem absolutoria.  

6) Pokud se student nemůže z vážných důvodů zúčastnit absolutoria v daném termínu, může písemně 

požádat ředitelku školy o omluvu z účasti na absolutoriu, a to nejpozději do 3 dnů od zjištěné 

skutečnosti, která mu brání se absolutoria zúčastnit. Uzná-li ředitelka školy jeho důvody, stanoví 

náhradní termín. 

7) Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší 

odborné školy. Student má po ukončení studia absolutoriem na vyšší odborné škole právo užívat titul 

„diplomovaný specialista“ (zkráceně DiS. - uváděno za jménem). 

 

                                                           
29 § 6 odst. 10 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
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ČÁST 10 

HODNOCENÍ ABSOLUTORIA  

1) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny stupni klasifikace: 

 1 – výborně 

 2 – velmi dobře 

 3 – dobře 

 4 – nevyhověl (a) 

2) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky 

z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce, jejíž výsledné hodnocení zahrnuje zpracování 

absolventské práce a její veřejnou prezentaci před zkušební komisí. 

3) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni: 

 prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby 

absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu 

není horší než 1,50, 

 prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce 

známkou horší než 3 - dobře, 

 neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce 

známku prospěchu 4 - nevyhověl.30 

4) Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi 

předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium v souladu s právními předpisy.31 

ČLÁNEK  11 

BEZPEČNOST A HYGIENA  

1) Studenti dbají ve škole i mimo školu všech pravidel bezpečnosti a hygieny. 

2) Studentům je zakázáno ve všech prostorách školy, školských zařízení (vnitřních i vnějších), na všech 

akcích pořádaných školou, např. na hřištích, v areálu školy, v blízkosti školy, v nemocničních zařízeních 

kouřit (i elektronické cigarety), konzumovat alkoholické nápoje, užívat toxické, omamné, halucinogenní 

látky a vybízet ke konzumaci ostatní studenty.  

3) Porušení školního řádu ve smyslu čl. 11 odst. 2, bude hodnoceno jako hrubé porušení školního řádu. 

4) Studenti nesmí používat elektrické spotřebiče připojené k síti 230 V bez dohledu vyučujících. 

5) Z bezpečnostních důvodů není studentům dovoleno zapojovat vlastní elektrospotřebiče do zásuvek 

(nabíjení mobilních telefonů, notebooků apod.). 

6) V případě úrazu v průběhu vyučování jsou studenti povinni toto neprodleně oznámit učiteli, popř. vedení 

školy.  

7) Školním úrazem je úraz, který se stal studentům při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, 

které s nimi přímo souvisí. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal studentům při akcích konaných 

                                                           
30 § 9 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
31 § 9 odst. 4 vyhlášky MŠMT č.10/2005 
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mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené osoby. Jedná se zejména 

o úrazy studentů na zájezdech, exkurzích, sportovních a turistických akcích, při účasti na soutěžích 

a přehlídkách. Školním úrazem není úraz, který se stane studentům na cestě do školy a ze školy, nebo na 

cestě na místo nebo z místa, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných 

mimo školu. 

8) Studenti mají zakázáno z bezpečnostních důvodů sedat na parapety oken a na zábradlí schodiště. 

9) Je zakázáno vnášet do školních prostor předměty, kterými by student ohrožoval zdraví a bezpečnost 

svou i ostatních studentů či zaměstnanců školy. Tento zákaz platí i pro všechny akce pořádané školou, 

nebo jichž se studenti v rámci výuky zúčastňují. 

10) Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, 

a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.32 

 

Školní řád VOŠ vydává ředitelka školy s účinností od 1. 9. 2017. Tímto datem končí platnost školního řádu 

platného od 1. 9. 2016. 

 

 

 

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. 

ředitelka školy

                                                           
32 § 96 školského zákona 



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1 - Standard pro postup při schvalování snížené účasti ve výuce odborných předmětů 

  



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

PŘ Í LO HA Č .  1 

STANDARD  
PRO POSTUP PŘI SCHVALOVÁNÍ SNÍŽENÉ ÚČAST I VE VÝUCE ODBORNÝCH  PŘEDMĚTŮ  

Postup: 

 Žádost se podává na příslušném formuláři vedoucímu oboru příslušného vzdělávacího oboru, popř. 
garantu celoživotního vzdělávání, kteří zodpovídají za dodržení stanovených požadavků v jednotlivých 
praktických předmětech. 

 Termín podání žádosti: 
o do 15. 9. daného školního roku 
o nebo do 14 dnů od zápisu ke vzdělávání.  

 Student do žádosti vypíše konkrétní předměty příslušného ročníku vzdělávání, v nichž žádá o snížení 
účasti ve výuce. Svou žádost zdůvodní. 

 Po obdržení schválené žádosti nahlásí student neprodleně vedoucí studijní skupiny, ve kterých 
předmětech mu byla povolena snížená účast ve výuce. 

 Informaci o snížené účasti předá rovněž vyučujícímu předmětu, v němž byla snížená účast povolena.  

 Povinnou výuku student realizuje v rámci rozvrhu hodin studijní skupiny, do které je zařazen.  
  



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent 

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, denní a kombinovaná forma vzdělávání 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

2. a 3. ročník vzdělávání 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

První pomoc a medicína katastrof 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Laboratorní asistent 

1. ročník vzdělávání 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Laboratorní technika 50 

 



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

Obor: Diplomovaný nutriční terapeut 

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, denní forma studia 

O sníženou účast mohou žádat pouze studenti, kteří absolvovali odbornou praxi s obsahovou náplní shodnou 
s obsahem odborné praxe vzdělávacího programu diplomovaný nutriční terapeut: 
 

 Opakování ročníku 

 Pokračování ve studiu po přerušení 

 Studium oboru na jiné škole (VOŠ, VŠ) 

 Práce v oboru 
 

Odborná praxe 
Účast je možné stanovit 

nejméně na (%) 

1. ročník 50 

2. ročník 50 

3. ročník 50 

 



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

Obor: Diplomovaný nutriční terapeut 

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, kombinovaná forma studia 

1. O sníženou účast mohou žádat pouze studenti, absolventi střední zdravotnické školy, oboru nutriční 
asistent, pracující v oboru.  
 

1. ročník 

Předmět 
Účast je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Technologické cvičení 50 

Nutriční a dietologická praxe 50 

 

2. ročník 

Předmět 
Účast je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Nutriční a dietologická praxe 50 

 

3. ročník 

Předmět 
Účast je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Nutriční a dietologická praxe 50 

 

2. O sníženou účast mohou žádat pouze studenti, kteří absolvovali odbornou praxi s obsahovou náplní 
shodnou, s obsahem odborné praxe vzdělávacího programu diplomovaný nutriční terapeut: 

 

 Opakování ročníku 

 Pokračování ve studiu po přerušení 

 Studium oboru na jiné škole (VOŠ, VŠ) 

 Práce v oboru 
 

Odborná praxe 
Účast je možné stanovit 

nejméně na (%) 

1. ročník 50 

2. ročník 50 

3. ročník 50 
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Obor: Diplomovaná všeobecná sestra  

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, denní forma vzdělávání 

1. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

Praktická sestra v zimním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 80 

Odborná praxe 80 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

Praktická sestra v letním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 70 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi ukončeného 2. ročníku VŠ oboru 

Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

2. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

absolventi ukončeného 3. ročníku VŠ oboru Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 
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3. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 
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Obor: Diplomovaná všeobecná sestra  

Délka a forma vzdělávání: 3,5 leté, kombinovaná forma 

1. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

Praktická sestra a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení v zimním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 30 

Odborná praxe 10 
 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

Praktická sestra a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení v letním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 30 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 
 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi ukončeného 2. ročníku VŠ oboru 

Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 
 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, nepracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 50 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 70 

 



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 

 

2. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, nepracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi ukončeného 3. ročníku VŠ oboru 

Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 
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3. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, nepracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 

 

4. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent 

a Všeobecná sestra, nepracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 
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Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

 

  



Školní řád VOŠZ - přílohy 

 

Obor: Diplomovaná dětská sestra  

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, denní forma 

1. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent, 

Praktická sestra v zimním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 80 

Ošetřovatelská praxe 80 

Odborná praxe 80 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi ukončeného 2. ročníku VŠ oboru 

Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář v zimním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit  

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 80 

Ošetřovatelská praxe 80 

Odborná praxe 80 
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Obor: Diplomovaná dětská sestra  

Délka a forma vzdělávání: 3 – leté, kombinovaná forma 

1. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Všeobecná sestra, Praktická 

sestra a Zdravotnický asistent pracující ve zdravotnickém zařízení v zimním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 50 

Odborná praxe 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Všeobecná sestra, Praktická 

sestra a Zdravotnický asistent pracující ve zdravotnickém zařízení v letním období 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 50 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi ukončeného 2. ročníku VŠ oboru 

Všeobecná sestra, Porodní asistence  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelské postupy 50 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče se zaměřením na obor pediatrie 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Ošetřovatelská praxe 70 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 

 

2. ročník 
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Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický 

asistent/Praktická sestra a Všeobecná sestra, pracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zdravotnický asistent/ 

Praktická sestra a Všeobecná sestra, nepracující ve zdravotnickém zařízení  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Diplomovaná všeobecná 

sestra, Všeobecná sestra, Porodní asistence a Zdravotnický záchranář 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 50 

Odborná praxe prázdninová 50 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat studenti pracující na pozici ošetřovatele/ky 

ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociální péče  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Odborná praxe 70 

Odborná praxe prázdninová 70 
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Obor: Diplomovaný zubní technik  

Délka a forma vzdělávání: 3-leté, denní forma vzdělávání 

1. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zubní technik a Asistent 

zubního technika, pracující v zubní laboratoři 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Kreslení a modelování 50 

Protetická technologie 50 

Zhotovování stomatologických protéz 50 

Teoretické odborné předměty 70 

 

2. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zubní technik a Asistent 

zubního technika, pracující v zubní laboratoři 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Zhotovování stomatologických protéz 50 

Teoretické odborné předměty 70 

 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi jiné střední školy, pracující v zubní 

laboratoři 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Zhotovování stomatologických protéz 50 

 

3. ročník 

Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi oboru Zubní technik a Asistent 

zubního technika, pracující v zubní laboratoři 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Zhotovování stomatologických protéz 50 zimním období a 70 v letním období 

Teoretické odborné předměty 70 
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Předměty, v nichž mohou o sníženou účast ve výuce žádat absolventi jiné střední školy, pracující v zubní 

laboratoři 

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Zhotovování stomatologických protéz 50 zimním období a 70 v letním období 

 

Výše úlev bude posuzována individuálně, dle studijních výsledků studentů VOŠZ oboru DZT. 
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Obor: Diplomovaná dentální hygienistka 

Délka a forma vzdělávání: 3-leté, denní forma vzdělávání 

3. ročník – pro studenty oboru Diplomovaná dentální hygienistka, pracující v zubní ordinaci  

Předmět 
Účast ve výuce je možné stanovit 

nejméně na (%) 

Preventivní zubní lékařství (cvičení) 50 

Parodontologie (cvičení) 50 

 

Výše úlev bude posuzována individuálně, dle studijních výsledků studentů VOŠZ oboru DDH. 


