
 

�Š K O L N Í Á D
l. 1

1) Ú elem tohoto �školního ádu je vytvo it p íznivé podmínky pro vzd lávání student 1, aby si
v pr b hu studia osvojili znalosti, dovednosti a etické zásady formulované v profilu absolventa
�školy.

2) Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na CARITAS VO�Š sociální Olomouc zavazuje
ádn plnit studijní po�žadavky, svou inností p ispívat k upevn ní dobrého jména �školy, ídit
se zásadami lásky k bli�žnímu a jednat v souladu s k es anskými hodnotami.

3) Student nabývá práva a vykonává povinnosti svým jménem.

l. 2

Student má právo:

1) Na odbornou výuku vedenou kvalifikovanými vyu ujícími.
2) Na prost edí a podmínky bez jakýchkoliv projev diskriminace, nep átelství nebo násilí i

sociáln patologických jev .
3) Být seznámen s pravidly bezpe nosti práce a ochrany zdraví a s hygienickými p edpisy.
4) Krom p edepsané výuky ú astnit se v�šech akcí a aktivit organizovaných �školou a vyu�žívat

konzulta ní hodiny vyu ujících v celém výukovém období i v období zkou�škovém a být
informován o asovém plánu konzulta ních hodin o prázdninách.

5) V souladu s p íslu�šnými vnit ními p edpisy u�žívat prostory a vybavení �školy, zejména studijní
pom cky, výpo etní a kopírovací techniku, knihovnu.

6) Navrhovat téma své absolventské práce.
7) Na informace o pr b hu a výsledcích svého vzd lávání, v . poradenské pomoci �školy.
8) V souladu s § 165, odst. 2 zákona . 561/2004 Sb. po�žádat písemn o povolení individuálního

vzd lávacího plánu, o p estup, zm nu oboru vzd lání, zm nu formy studia, p eru�šení
vzd lávání, opakování ro níku, uznání dosa�ženého vzd lání na základ p edlo�žených doklad
o p edchozím vzd lávání.

9) Zanechat vzd lávání na základ písemného sd lení editeli �školy. V takovém p ípad p estává
být studentem �školy dnem následujícím po dni doru ení tohoto sd lení.

                                                 
1 V�šechna podstatná jména ozna ující skupinu lidí zahrnují ob  pohlaví. 
 



10) Z vá�žného d vodu písemn po�žádat editele �školy o omluvu z neú asti na absolutoriu
a o stanovení náhradního termínu.

11) Po�žádat o sní�žení úplaty za poskytované vzd lávání.
12) Být informován o zále�žitostech souvisejících s napl ováním poslání a inností �školy.
13) Podílet se na správ �školy p ímo nebo prost ednictvím svých zástupc zvolených do �Školské

rady a Studentské rady.
14) Zakládat v rámci �školy samosprávné orgány student , volit a být do nich volen, pracovat v nich

a jejich prost ednictvím se obracet na editele �školy s tím, �že editel �školy je povinen se
stanovisky a vyjád eními t chto samosprávných orgán zabývat.

15) Podílet se na hodnocení �školy, jako�ž i práce vyu ujících a dal�ších zam stnanc .
16) Vyjád it sv j nesouhlas, st �žovat si, a to zejména v p ípad upírání n kterého z práv.
17) Odvolat se proti rozhodnutí editele �školy.
18) Nevysv tlovat svá rozhodnutí.

Student je povinen:

1) Podílet se na napl ování poslání �školy.
2) Jednat poctiv .
3) Zú astnit se zahájení �školního roku, jako�ž i ú astnit se shromá�žd ní student a pedagog �školy

stanovených v harmonogramu �školy i oznámených vedením �školy.
4) Oznámit studijnímu odd lení zm nu údaj evidovaných �školou jméno a p íjmení, rodné íslo,

pop ípad datum narození, nebylo li rodné íslo studentovi p id leno, dále státní ob anství,
místo trvalého pobytu, pop ípad místo pobytu na území eské republiky podle druhu pobytu
cizince nebo místo pobytu v zahrani í, nepobývá li student na území eské republiky, a to
nejpozd ji ve lh t do osmi dn ode dne, kdy ke zm n do�šlo.

5) Informovat studijní odd lení o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních obtí�žích, v . údaje
o druhu posti�žení, nebo zdravotního znevýhodn ní nebo jiných záva�žných skute nostech, které
by mohly mít vliv na pr b h vzd lávání, jako�ž i dal�ší údaje, které jsou podstatné pro pr b h
vzd lávání nebo bezpe nost studenta, a zm ny v t chto údajích.

6) Zachovávat v tajnosti v i ve ejnosti údaje a skute nosti, které mají d v rný charakter, s nimi�ž
se setká v pr b hu studia, zejména v rámci odborné praxe. Tyto informace m �že pou�žít
v souladu se zákonem o ochran osobních údaj . 101/2000 Sb., v platném zn ní pouze ke
studijním ú el m. V této souvislosti je povinen podepsat a dodr�žovat slib ml enlivosti.

7) Neohro�žovat svoje zdraví a bezpe nost, stejn jako ostatních osob, dodr�žovat pravidla BOZP
a protipo�žární ochrany. V budov �školy nesmí kou it, po�žívat alkoholické nápoje a jiné
návykové látky.

8) Nahlásit zástupkyni editele pro zále�žitosti studijní i jinému zam stnanci �školy úraz, který se
stal jemu nebo jinému studentovi �školy i jiné osob , pokud ten není schopen událost ohlásit
sám. V p ípad pot eby poskytnout první pomoc a p ivolat léka e.

9) Hradit poplatky spojené se studiem a �školné ve vý�ši stanovené vedením �školy. Úhrada
�školného se provádí ve dvou splátkách. Nov p ijatý student musí uhradit první splátku
nejpozd ji do 15ti dn po obdr�žení rozhodnutí o p ijetí ke vzd lávání; studenti vy�š�ších ro ník
musí uhradit splátku za zimní období nejpozd ji do 15. íjna, za letní období do 15. února. P i
p eru�šení nebo ukon ení vzd lávání v pr b hu zimního nebo letního období se �školné nevrací.



Nezaplacení �školného ve stanovené vý�ši a v uvedeném termínu m �že být d vodem
k okam�žitému ukon ení vzd lávání.

10) Dodr�žovat interní ády, sm rnice, pokyny a pravidla.
11) Plnit pokyny pracovník �školy vydané v souladu s právními p edpisy a �školním nebo vnit ním

ádem.
12) �Šet it majetek �školy, chránit jej p ed po�škozením a být si v dom, �že podle ustanovení

ob anského zákoníku musí nahradit �škody zp sobené na inventá i a za ízení �školy.
13) Nést za svá rozhodnutí odpov dnost.

 
l. 3

Vzd lávací a zku�šební ád

 
P ijímání ke studiu
 
1) Podmínkou pro p ijetí ke studiu je ukon ené st ední vzd lání s maturitní zkou�škou, úsp �šné

absolvování p ijímacího ízení a zdravotní zp sobilost.
2) Termíny p ijímacího ízení stanovuje editel �školy v souladu s § 2 vyhlá�šky . 10/2005 Sb.

o vy�š�ším odborném vzd lávání.
3) Uchaze m �že do 15 dn ode dne doru ení rozhodnutí o nep ijetí podat editeli �školy �žádost

o p ezkoumání rozhodnutí o nep ijetí ke studiu. editel p ezkoumá okolnosti nep ijetí
a výsledek sd lí uchaze i písemn do 30 dn po obdr�žení �žádosti.

 
 
Zápis
 
1) Do ka�ždého ro níku studia je student povinen se zapsat v termínu, který pro daný �školní rok

stanovuje editel �školy v harmonogramu �školního roku. Na základ písemné �žádosti
schválené editelem �školy m �že být v od vodn ných p ípadech zápis vykonán v náhradním
termínu, nejpozd ji v�šak do 30. zá í.

2) Podmínkou pro zápis do vy�š�šího ro níku studia je spln ní povinností stanovených
vzd lávacími programy �školy pro p íslu�šný ro ník a zapsaných ve výkazu o studiu.

3) Pokud se student bez omluvy k zápisu nedostaví, posuzuje se to tak, �že studia zanechal.

Pr b h studia

Student je povinen:
1) V zimním období nejpozd ji do 30. zá í a v letním období do 28. února elektronicky se

p ihlásit prost ednictvím vnit ního informa ního systému �školy do v�šech povinných, povinn
volitelných a volitelných p edm t , a to v souladu s programem studia a studovaným
ro níkem.

2) Docházet do �školy pravideln podle stanoveného rozpisu výuky. Pokud je vyu ujícím
stanovena minimální povinná ú ast ve výuce, nelze se z ní omluvit. V p ípad dlouhodobého



onemocn ní, musí být neú ast dolo�žena p íslu�šným potvrzením odborného léka e. Ú ast na
studijních soust ed ních, výcvicích a odborné praxi je povinná.

3) V p ípad absence dlouhé 20 a více dní se student musí v�ždy písemn omluvit. Tuto omluvu
je povinen dolo�žit relevantním potvrzením, nap . potvrzením léka e.

4) ádn plnit studijní po�žadavky ve stanovených lh tách.

Obsah studia

1) Vzd lávání probíhá podle vzd lávacích program �školy akreditovaných M�ŠMT.
2) Sou ástí vzd lávacích program jsou povinné, povinn volitelné a volitelné p edm ty.
3) Povinné p edm ty musí student v pr b hu studia absolvovat v�šechny bez výjimky, povinn

volitelné si student volí dle svého zam ení (tzv. ekonomická i teologická v tev), volitelné
p edm ty slou�ží k dal�ší specializaci studenta. Volitelné p edm ty si student vybírá podle
vlastního uvá�žení z aktuální nabídky daného �školního roku a studijního období.

Hodnocení výsledk studia

1) Základními formami hodnocení studia je pr b �žné hodnocení, zápo et, klasifikovaný zápo et
a zkou�ška.

2) Hodnocení provádí vyu ující, který je za výuku hodnoceného p edm tu odpov dný.
3) Pr b �žné hodnocení studenta se m �že uskute ovat v seminá ích, ve cvi eních, v praktickém

vyu ování, v odborné praxi a p i exkurzích. Vyu ující provádí pr b �žné hodnocení zejména
kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací, testy, zadáváním samostatných úkol ,
semestrálními pracemi. Výsledky pr b �žného hodnocení mohou být p íslu�šným zp sobem
zohledn ny p i zkou�šce, klasifikovaném zápo tu a zápo tu. Do výkazu o studiu se pr b �žné
hodnocení nezapisuje.

Zápo et a klasifikovaný zápo et

 
1) Hodnocení zápisem �„zapo teno�“ potvrzuje, �že student v p íslu�šném p edm tu splnil

po�žadavky, které pro jeho získání stanovuje program p edm tu, a které stanovil vyu ující
p edm tu (mohou to být nap . ú ast na výuce, úsp �šné absolvování zápo tového testu,
schválení odevzdaných písemných prací, vypracování a prezentování power pointové
prezentace a dal�ší).

2) Ve výkazu o studiu se ud lení zápo tu zapisuje slovem �”zapo teno�”, ke kterému vyu ující
p ipojí datum ud lení a podpis. Neud lení zápo tu se do výkazu o studiu nezapisuje.

3) Hodnocení klasifikovaného zápo tu potvrzuje, �že student splnil po�žadavky, které pro jeho
získání ur uje program p edm tu a které stanovil vyu ující p edm tu. Oproti zápo tu se
u klasifikovaného zápo tu klasifikuje to, jak student splnil po�žadavky zápo tu. Ov ení úrovn
znalostí a dovedností se provádí zpravidla rozhovorem s vyu ujícím p edm tu, ale m �že mít
i formu písemnou, praktickou nebo kombinovanou. P i jeho hodnocení se vyu�žívá ty stup
klasifika ní stupnice (1 výborn , 2 velmi dob e, 3 dob e, 4 nevyhov l).



4) Do výkazu o studiu se ud lení klasifikovaného zápo tu zapisuje s uvedením stupn hodnocení
�„výborn �“, �„velmi dob e�“, i �„dob e�“, �„nevyhov l�“, dále zkou�šející zapí�še datum a podpis.

Zkou�ška

 
1) Zkou�ška m �že mít formu ústní, písemnou, praktickou nebo kombinovanou.
2) Zkou�škami se prov ují v domosti studenta z p edm tu a jeho schopnost uplat ovat poznatky

získané studiem.
3) Pokud student u zkou�šky nevyhov l, má právo na konání první a druhé opravné zkou�šky. Druhá

opravná zkou�ška má komisionální formu.
4) Klasifikace je ty stup ová, výsledek se do výkazu o studiu zapisuje slovy �„výborn �“, �„velmi

dob e�“, �„dob e�“ a �„nevyhov l/a�“. Sou ástí zápisu je datum spln ní podmínek klasifikace, p íp.
posledního neúsp �šného termínu a podpis zkou�šejícího.

Termíny a pr b h zkou�šení

 
1) Zkou�šející vypí�še termíny pro ud lování zápo t , klasifikovaných zápo t a konání zkou�šek

z jednotlivých p edm t v dostate ném po tu a asovém p edstihu zpravidla prost ednictvím
vnit ního informa ního systému �školy.

2) ádné termíny zápo t a klasifikovaných zápo t se zpravidla vypisují na poslední výukový
týden p íslu�šného studijního období, p ípadn v ádném zkou�škovém období. První termíny
zkou�šek se vypisují na ádné zkou�škové období.

3) K vypsaným ádným i opravným termín m je t eba se závazn p ihlásit. Pokud se student ke
zkou�šce, i spln ní podmínek zápo tu ve stanoveném termínu nep ihlásí, termín mu
automaticky propadá.

4) Student má právo se od zkou�šky, klasifikovaného zápo tu i zápo tu (dále jen hodnocení)
odhlásit v termínu stanoveném zkou�šejícím vyu ujícím, av�šak nejpozd ji p ed zahájením
hodnocení. Odstoupí li student od hodnocení po jeho zahájení, nedostaví li se k hodnocení bez
ádné omluvy, nebo poru�ší li záva�žným zp sobem pravidla hodnocení, je klasifikován známkou
�”nevyhov l�”, p íp. mu není ud len zápo et. Student se m �že ze záva�žných, zejména
zdravotních, d vod omluvit i dodate n , av�šak nejpozd ji do t í dn od uplynutí termínu
ur eného pro hodnocení. O uznání záva�žnosti a omluvitelnosti d vod rozhoduje zkou�šející.

5) V p ípad konání druhé opravné zkou�šky se v�ždy jedná o formu komisionální zkou�šky.
Komisionální zkou�ška se koná v termínu stanoveném editelem �školy tak, aby byl stanovený
termín studentovi oznámen alespo 7 dní p ed jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se
studentem, není p edchozí oznámení nutné. Komise je t í lenná, tvo í ji p edseda, kterým je
editel nebo jím pov ený u itel, zkou�šející u itel, jím�ž je vyu ující studenta danému p edm tu
a p ísedící, kterým je jiný vyu ující tého�ž nebo p íbuzného p edm tu. Komisi jmenuje editel
�školy. Výsledek zkou�šky ur í komise v t�šinou hlas . O komisionální zkou�šce se po izuje
protokol, který se stává sou ástí pedagogické dokumentace studenta. Student m �že v jednom
dni skládat pouze jednu komisionální zkou�šku. Student se m �že ze záva�žných d vod od
komisionální zkou�šky omluvit, av�šak nejpozd ji den p ed jejím zahájením. V takovém p ípad
editel �školy stanoví, p ípadn se studentem dohodne náhradní termín zkou�šky. Od



náhradního termínu zkou�šky se lze omluvit pouze jednou. Výsledek komisionální zkou�šky, který
je kone ný, sd lí p edseda komise prokazatelným zp sobem studentovi. Dal�ší p ezkou�šení
není mo�žné.

Evidence pr b hu studia

 
1) Dokladem o vzd lávání je podle § 97 odst. 2 �školského zákona výkaz o studiu (tzv. index

studenta). CARITAS VO�Šs Olomouc pou�žívá pro evidenci pr b hu a výsledk vzd lávání studijní
informa ní systém, do kterého jsou zaznamenávány výsledky zápo t , klasifikovaných zápo t
a výsledky v�šech termín zkou�šek. V p ípad , �že se student nep ihlásí ani na jeden termín,
zapisuje se mu neúsp �šný výsledek zkou�šky.

2) Kontrola spln ní klasifikace ve výkazu o studiu je provád na jedenkrát ro n v termínu, který je
stanoven editelem �školy v harmonogramu �školního roku, zpravidla to bývá v druhé polovin
m síce srpna. Z vá�žných d vod m �že student písemn po�žádat o stanovení náhradního
termínu.

3) Pokud student nedoru í výkaz o studiu v ádném nebo schváleném náhradním termínu
kontroly výkazu o studiu, posuzuje se to, jako by student vzd lávání zanechal. Stejn se
postupuje v p ípad , �že student p edlo�ží výkaz o studiu s neúplnými nebo chyb jícími záznamy
o klasifikaci.

4) Student je povinen umo�žnit vyu ujícímu zápis klasifikace do indexu v pedagogem stanoveném
termínu.

 

Postup do vy�š�šího ro níku, opakování ro níku a uznávání dosa�ženého vzd lání

 
1) Do vy�š�šího ro níku postoupí student, který úsp �šn splnil podmínky stanovené akreditovaným

vzd lávacím programem pro p íslu�šný ro ník.
2) V p ípad , �že student nesplnil podmínky stanovené akreditovaným vzd lávacím programem

pro p íslu�šný ro ník, m �že mu editel na základ jeho písemné �žádosti po posouzení
dosavadních studijních výsledk a d vod uvedených v �žádosti povolit opakování ro níku.

3) �Žádost o opakování ro níku musí student podat nejpozd ji do ádného termínu kontroly
spln ní klasifikace, pop . schváleného náhradního termínu spln ní klasifikace.

4) P i zamítnutí �žádosti o opakování ro níku je studium ukon eno z d vodu nespln ní studijních
povinností.

5) V p ípad schválení opakování ro níku m �že student po�žádat o uznání klasifikace
z p edchozího studia. V tomto p ípad podmínky stanoví vyu ující daného p edm tu s tím, �že
musí být srovnatelné s podmínkami student aktuáln plnících po�žadavky klasifikace.
Rozhodne li se vyu ující získanou klasifikaci uznat, p epí�še ji do studentova výkazu o studiu
a p ipojí aktuální datum a sv j podpis.

6) editel �školy m �že podle § 100 �školského zákona uznat vzd lání nebo jeho ást dosa�žené na
vy�š�ší odborné �škole nebo vysoké �škole na základ �žádosti studenta. �Žádost musí být dolo�žena
pat i ným dokladem o vzd lání.



P eru�šení studia

1) Studium m �že editel �školy p eru�šit na �žádost studenta, a to na celkovou dobu nejvý�še 2 let.
2) Studium se p eru�šuje k datu kladného vy ízení �žádosti.
3) Nedostaví li se student k zápisu ke studiu po uplynutí doby p eru�šení bez ádného od vodn ní,

pova�žuje se, �že studia zanechal.
4) Po dobu p eru�šení studia není studentem �školy.

Individuální vzd lávací plán

1) Na základ písemné a ádn zd vodn né �žádosti m �že editel �školy ze záva�žných d vod
povolit studentovi individuální vzd lávací plán (dále jen IVP).

2) editel �školy posoudí uvedené d vody, pop . dosavadní pr b h studia a studijní výsledky a po
projednání se skupinovým konzultantem dané studijní skupiny rozhodne o vyhov ní i
zamítnutí �žádosti.

3) Student je povinen splnit v�šechny studijní povinnosti vzd lávacího programu �školy dle
stanovených po�žadavk jednotlivých vyu ujících, kte í je zapí�ší do formulá e IVP pro ka�ždé
studijní období zvlá�š . Vypln ný formulá odevzdá student ve stanoveném termínu na studijní
odd lení.

P ed asné ukon ení studia

Studium m �že být studentovi p ed asn ukon eno:
 v p ípad nespln ní studijních povinností stanovených p íslu�šným vzd lávacím programem
nebo �školním ádem,

 zanecháním vzd lávání na základ písemného oznámení editeli (v takovém p ípad p estává
být studentem �školy dnem následujícím po dni doru ení tohoto sd lení),

 p i neomluvené neú asti ve výuce dle § 98 odst. 2 �školského zákona,
 v p ípad neuhrazení �školného ve stanovené lh t .

Ukon ování studia absolutoriem

Ukon ování studia se ídí ustanovením § 101 a § 102 �školského zákona a § 7 a�ž § 9 vyhlá�šky
. 10/2005 Sb., o vy�š�ším odborném vzd lávání.
P esný termín ukon ení posledního ro níku vzd lávání stejn jako ádný termín absolutoria jsou
zve ejn ny na webových stránkách v harmonogramu �školy pro p íslu�šný �školní rok.
Ve�škeré podrobnosti týkající se zadávání tématu a názvu absolventské práce, p ihla�šování
k absolutoriu, pr b hu a hodnocení absolutoria a mo�žností náhradních a opravných termín jsou
detailn popsány v samostatných pokynech editele, které jsou zve ejn né v dokumentech na
webu �školy.



Studium bakalá ského studijního programu Sociální politika a sociální práce

Studium vzd lávacích program Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce se
realizuje na základ smlouvy o vzájemné spolupráci uzav ené mezi UP Olomouc a CARITAS �– VO�Šs
Olomouc.
Vzhledem k tomu, �že na základ této smlouvy jsou studenti soub �žn studenty obou �škol, ídí se
p i studiu v rámci studia VO�Š p edpisy platnými pro CARITAS �– VO�Šs Olomouc, v rámci
bakalá ského studia p íslu�šnými p edpisy CMTF UP.
Tuto skute nost jsou povinni respektovat rovn �ž vyu ující CARITAS �– VO�Šs Olomouc.

l. 4

Organizace a podmínky provozu �školy

1) Výuka za íná zpravidla v 8:00 hod., budova �školy je otev ena nejpozd ji od 7:40 hod. P esný
rozpis výuky je stanoven zve ejn ným rozvrhem hodin. Student je povinen se rozvrhem výuky
ídit a sledovat zm ny.

2) �Škola se zamyká po ukon ení výuky poslední skupiny. Do té doby mohou studenti vyu�žívat
ve�škeré prostory ur ené ke studiu. P itom se musí ídit ve�škerými vnit ními pravidly, zejména
ády odborných pracoven, studoven a knihovny.

3) Student m není povolen vstup do �školy o sobotách (s výjimkou konzultací student dálkového
studia), ned lích a státem uznaných svátcích.

4) Termíny zápisu ke studiu, studijních a zkou�škových období, termíny výcvik a soust ed ní,
termíny odborných praxí, kontroly spln ní klasifikace, termíny absolutorií, �školních prázdnin
apod. stanoví editel �školy v HARMONOGRAMU p íslu�šného �školního roku, který je zve ejn n
na internetových stránkách �školy.

5) Ka�ždý student obdr�ží oproti stanovené záloze dallas ip, který slou�ží umo�žn ní vstupu do
prostor �školy a odborných pracoven, výdeji ob d a evidenci ve �školní knihovn . P ípadnou
ztrátu je student povinen bezodkladn ohlásit na sekretariátu �školy. Bere na v domí, �že �škola
m �že monitorovat pohyb dve mi opat enými te kami dallas ip a �že nese plnou
odpov dnost za p ípadné �škody zp sobené pou�žitím ipu jinou osobou. Po ukon ení studia,
pop . v dob jeho p eru�šení, je student povinen dallas ip vrátit.

6) Studenti ubytovaní na Koleji CARITAS mají oproti záloze prop j ený klí od hlavního vchodu do
budovy. Tento vchod jsou povinni v pracovní dny zamykat od 19. hodiny ve erní do 7. hodiny
ranní. Ve dnech pracovního volna jsou povinni zamykat nep etr�žit . Výjimkou jsou konzultace
dálkového studia, kdy je student povinen ídit se dobou zamykání uvedenou u vchodových
dve í.

7) Studenti nesmí vpou�št t do budov �školy neznámé osoby, p íp. jsou povinni je doprovodit za
pracovníkem �školy, kterého jde tato osoba nav�štívit.

8) V budov na K í�žkovského ulici je zakázáno procházení u eben a odborných pracoven
v pr b hu výuky, s výjimkou p ístupu do tyrkysové a zdravotnické u ebny. V této dob
p ístupu do prostor �školy slou�ží vchody z nádvo í objektu.

9) Hlavní vchod do budovy na nám. Republiky 3 je monitorován kamerovým systémem.



10) Ob budovy �školy jsou opat eny �šikmou schodi�š ovou plo�šinou, kterou má právo vyu�žít ka�ždý
student a náv�št vník �školy, který to pot ebuje vzhledem ke svému pohybovému omezení. Za
tím ú elem je t eba ohlásit se na sekretariátu �školy, resp. v kancelá i vzd lávacího st ediska.

11) Studenti jsou povinni vyu�žívat prostory a vybavení �školy ohledupln a �šetrn , jejich po�škození
i zni ení ohlásit na sekretariátu �školy, v p ípad , �že na sekretariátu není nikdo p ítomen
kterémukoli internímu zam stnanci �školy.

l. 5

Pravidla pro podávání a vy izování stí�žností:

1) Ústní podn ty a p ipomínky mohou studenti podat kterémukoli zam stnanci �školy. Oslovený
zam stnanec na n pokud mo�žno obratem odpoví a vy ídí je v souladu s jeho kompetencemi.
Pokud obsah p ipomínky i podn tu není schopen vy ídit, p edá zále�žitost kompetentnímu
pracovníkovi, který je povinen na podn t i p ipomínku reagovat.

2) Stí�žnost lze podat pouze písemnou formou. Místem pro p ijímání stí�žností je sekretariát �školy,
v . anonymních stí�žností, které mohou být na adresu �školy zaslány po�štou, p íp. e mailem.

3) Stí�žnosti je povinen vy ídit p ímý nad ízený pracovníka, na kterého je stí�žnost podána, p íp.
nad ízený pracovníka, do jeho�ž kompetence spadá problematika, která je p edm tem stí�žnosti.
Pracovník, který vy izuje stí�žnost je povinen p ed odesláním vy ízení stí�žnosti informovat
o obsahu stí�žnosti a zp sobu jejího vy ízení editele �školy.

4) Stí�žnost musí být vy ízena v co nejkrat�ším termínu, nejpozd ji v�šak do 30 ti dn ode dne
doru ení stí�žnosti.

5) Anonymní stí�žnost bude vy ízena vyv �šením obsahu stí�žnosti a odpov dí na hlavní nást nku
v prvním pat e �školy na nám. Republiky 3.

6) Pokud je stí�žnost podána na editele �školy, bude bezodkladn postoupena z izovateli.
7) Ve�škeré stí�žnosti, v . záznamu o jejich vy ízení jsou evidovány na sekretariátu �školy.

l. 6

Ostatní ustanovení:

1) Informace o soukromých údajích student jsou d v rné a �škola je t etím osobám nesd luje,
pop ípad pouze se souhlasem studenta.

2) �Škola chrání zájmy svých student . Na základ projevené pot eby poskytuje podporu a pomoc
v obtí�žných �životních situacích, v p ípad zájmu zprost edkovává duchovní vedení.

3) editel �školy m �že v p ípad záva�žného zavin ného poru�šení povinností stanovených tímto
�školním ádem, p íp. �školským zákonem a provád cí legislativou rozhodnout o podmín ném
vylou ení nebo o vylou ení studenta ze �školy. V rozhodnutí o podmín ném vylou ení stanoví
editel �školy zku�šební lh tu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí li se student
v pr b hu zku�šební lh ty dal�šího zavin ného poru�šení povinností stanovených �školním ádem,
p íp. �školským zákonem a provád cí legislativou, m �že editel �školy rozhodnout o jeho
vylou ení.



l. 7

Z á v r e n é u s t a n o v e n í

Tento �školní ád nabývá ú innosti dne 1.12. 2011, k tomuto datu pozbývá ú innost �školní ád ze
dne 4.1.2010, klasifika ní ád ze dne 29.2.2008 a pokyn editele P 2008/01 Postup p i vy izování
studijních zále�žitostí ze dne 29.2.2008.

Mgr. Martin Bedná , Ph.D.
editel �školy 

 
 
 


