
  
 

Školní řád pro studium VOŠ 

obor 82-41-N/08  Oděvní návrhářství  

školní rok 2021/2022 

 

1. Podmínky studia na vyšší odborné škola upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon a Vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném  vzdělávání v platném 

znění. 

 

2. Uchazeč  se stává studentem školy dnem zaplacení školného a přestává být  studentem   

dnem  vykonání absolutoria nebo datem rozhodnutí o ukončení  studia. 

 

3. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok 

se dělí na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. 

února do 31. srpna. 

 

        Každé období je ukončeno samostatným hodnocením. Podmínky  tohoto hodnocení jsou  

        popsány  v  Klasifikační řádu VOŠ. 

        Bez ukončeného hodnocení výsledků vzdělávání za dané období nelze pokračovat  

        v řádném  studiu. 

 

4. Omlouvání neúčasti studenta na zkouškách zápočtech ( dále jen zkoušky): 

 

         kvalifikovanými důvody pro omluvu neúčasti studenta na zkoušce v předepsaném  

         termínu je jeho pracovní neschopnost, úmrtí v rodině a podobné závažné důvody. 

         Omluví-li se student z kvalifikovaných důvodů předem ( pokud jde např. o náhlé  

         onemocnění a vedoucí skupiny obdrží potvrzení o jeho nemoci nejpozději v den konání  

         zkoušky), vykoná student zkoušku v náhradním termínu dohodnutém s vyučujícím   

        daného předmětu, v opačném případě termín bez náhrady propadá. 

  

Studenti mají právo  
 

a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 



  
 

 

b) volit a být voleni do školské rady 

 

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

    pracovat v  nich  

 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání 

 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti dalšího vzdělávání  

 

f) na slušné zacházení ze strany pracovníků školy. 

 

Studenti mají povinnost 

 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

 

b) označovat svou přítomnost na vyučování  vstupní  kartou 

    /pokud student absolvuje odbornou praxi ve škole a nemá svoji přítomnost označenu  

     vstupní  kartou,  nebude mu praxe uznána/ 

 

c) uhradit roční školné 5.000,- Kč  ve dvou splátkách  v termínech  

    stanovených vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, 

    pokud tak neučiní, přestává být studentem školy 

 

d) dodržovat školní  řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž   

    byli seznámeni, a to i  při akcích mimo školu 

 

e) dodržovat vstup do školy s odhaleným obličejem  tj. bez nošení nejen burek a nikábů, ale i  

    protiprachových roušek, kukel a masek, z důvodu rozeznatelnosti rysů obličeje od brady po  

    vlasy, pokud to nenařizuje vládní nařízení z důvodu protiepidemiologických opatření 

 

 

f) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy 



  
 

    i při akcích mimo školu 

 

g) informovat školu  o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných  

    závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 

h) oznamovat škole  další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost  

    studenta, a  případné změny v těchto údajích 

 

ch) oznámit škole zřízení datové schránky 

 

i)dodržovat zákaz užívání a distribuce omamných a psychotropních látek 

 

j) dodržovat zákaz vnášení  předmětů nesouvisející s výukou (pyrotechnické výrobky, ostré 

předměty) a další věci, které mohou způsobit zranění osob do školy 

 

 

Porušování školního řádu – šikana 

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné útoky studentů vůči pracovníkům školy nebo pracovníků 

školy vůči studentům jsou považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy 

z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanovením § 

31 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb. Sb. v platném znění. 

 

Za zvláště závažné porušení školního řádu je považována tzv. „kyberšikana“: 

- fotografování a natáčení studentů a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná optická 

zařízení  a dále šíření těchto fotografií a videí na sociálních sítích s cílem zesměšnit 

nebo ponížit určitou osobu 

- hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu 

- webové stránky nebo blogy s cílem někoho zesměšnit 

- zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování 

prostřednictvím sociálních sítí 

- hanlivé komentování příspěvků na sociálních sítích 

- zneužití identity obětí rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem.  



  
 

 

Prováděcí předpis pro období distanční výuky 

Novela Školského zákona č.349/2020 Sb. s účinností od 25. 8. 2020 stanoví pravidla pro 

vzdělávání distančním způsobem. Zákonem je nově stanovena 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro žáky a studenty a zároveň 

b) je stanovena povinnost žáků studentů se tímto způsobem vzdělávat 

 

V případě nařízení distanční výuky bude uplatňována následující metodika: 

- komunikační nástroje: 

 Microsoft Teams 

 školní maily 

 telefonická komunikace s žáky, jejich zákonnými zástupci, studenty - zejména 

z důvodů omluvení absence, konzultace, řešení problémů s prostředky IT a 

internetového připojení 

 

- formy vzdělávání : 

 on-line výuka – realizace hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem 

stanoveného rozvrhu, při tzv. synchronní výuce je pedagog propojen s žáky/studenty 

ve stejný čas na stejném virtuálním místě a pracují na společném úkolu. Tento způsob 

je náročný na technické vybavení účastníků, kvalitě internetového připojení a časové 

flexibilitě žáků/studentů. Při dlouhodobější synchronní výuce on-line klesá schopnost 

udržení pozornosti, může se projevit negativní vliv na zdraví zúčastněných, a proto 

MŠMT nedoporučuje synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin. Při asynchronní 

výuce žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na pedagogem 

zadaných úkolech a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované 

zadání odevzdávají. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby byl učitel k dispozici pro 

konzultace a individuální studijní podporu.  

 důležité upozornění pro synchronní on-line výuku: nahrávání on-line hodiny není 

doporučeno a zákonem ani vyžadováno. Tento krok je možný pouze za předpokladu, 

že s ním souhlasí všichni zúčastnění. Tento souhlas musí být doložitelný, např. jakou 

součást videa (tj. učitel položí otázku před nahráváním, a pak ještě jednou po zapnutí 

nahrávání), nebo písemně (mailem, prohlášením apod). V případě nahrávání 

kterýmkoliv účastníkem bez souhlasu všech zúčastněných se jedná o porušení 

předpisů na ochranu osobních údajů a občanského zákoníku.  Videozáznam 

včetně souhlasu s nahráváním je nutné uchovat, a to po dobu maximálně jednoho 

roku. 



  
 

 Off-line výuka – neprobíhá přes internet, nejčastěji se jedná o plnění úkolů z učebnic a 

učebních materiálů či pracovních listů. Rovněž se jedná o plnění praktických úkolů 

výtvarné či řemeslné práce. 

 

- konzultace: 

- u všech forem výuky je třeba, aby pedagog monitoroval zapojování jednotlivých 

účastníků a poskytoval jim individuální konzultace a studijní podporu. Cílem je, 

aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a 

podmínkám. Konzultace je třeba nabízet v takové formě, aby byly dostupné všem 

bez rozdílu a aby měly patřičný efekt – může se jednat o telefonické hovory, 

on.line chat, e- maily, případně ve specifických případech osobní konzultace za 

dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. 

 

- doporučení MŠMT pro distanční výuku na SŠ a VOŠ: 

 

 přizpůsobit výuku možnostem žáků/studentů i pedagogů 

 stanovit reálné termíny plnění úkolů 

 formulovat zadání jasně a konkrétně 

 rozvíjet dovednost plánovat si práci 

 zajímat se, jak učení zvládají, co se jim nedaří, zda komunikují se 

spolužáky 

 respektovat v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách 

 umožnit žákům/studentům získat informaci o dobrém/správném výsledku 

nebo řešení u samostatných prací 

 

- způsoby a pravidla hodnocení: 

 hodnocení nemá být využíváno jako forma nátlaku. Každý pedagog si 

stanoví formativní (průběžná informace a zpětná vazba o zvládání úkolu a 

směřování k naplnění stanoveného cíle) nebo sumativní (známkování nebo 

slovní popis) hodnocení. Způsob a podmínky hodnocení sdělí prokazatelně 

a s časovým předstihem 

 

- naplňování RVP a ŠVP 

 MŠMT doporučuje, aby se školy zaměřily zejména na aplikaci znalostí a 

dovedností, aby žáci/studenti byli schopni nabyté znalosti a dovednosti 

využívat šířeji při řešení nejrůznějších situací. Na SŠ je nutné se zaměřit 

zejména na předměty související s profilem absolventa a předměty 

společné části maturitní zkoušky. 

 pro SŠ i VOŠ je žádoucí i v rámci distanční výuky realizovat praktické 

vyučování ve školních dílnách dle rozpisu pro jednotlivé třídy 



  
 

 

- pedagogové zapisují svoji realizovanou výuku do elektronické TK a pracovního 

výkazu 

- komunikace s žáky/studenty se doporučuje v době rozvrhových hodin, není 

vhodná o víkendu a v pozdních večerních hodinách 

- TU zajišťují komunikaci s žáky a jejich zákonnými zástupci a se studenty ohledně 

omlouvání, problémů s účastí na výuce a organizačního vývoje situace 

 

 

1. 9. 2021                                                                 Ing. Monika Tělecká 

                                                                                       ředitelka školy 

 

 


