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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 do 31. ledna, letní období trvá od 1. února
do 31. srpna.
2. Školní výuka a prázdniny probíhají na VOŠ ve stejné době jako na SPŠE. To znamená,
že začátek a konec školní výuky v zimním období je stanoven na 1. září a 31. leden,
v letním období na 1. únor a 30. červen. Poslední tři týdny školní výuky každého období jsou
určeny pro samostatné studium, k získání hodnocení v řádném termínu a ke konzultacím,
které si studenti předem dohodnou s příslušným vyučujícím.
3. Poslední týden vyučování příslušného období je pracovní týden předcházející třem týdnům
školní výuky, určených samostatnému studiu, získání hodnocení a konzultacím.
4. Studenti jsou hodnoceni v každém období.
5. Každý vyučující zveřejní před zahájením výuky program vyučovaného modulu, který obsahuje
zejména:
5.1.
5.2.
5.3.

anotaci modulu,
požadavky kladené na studenty v průběhu období, u zkoušky a pro udělení zápočtu,
seznam literatury.

6. Formy hodnocení:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

průběžné hodnocení,
zápočet,
klasifikovaný zápočet,
zkouška.

7. Průběžné hodnocení se může uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, v praktickém vyučování,
v odborné praxi a při exkurzích. Provádí se kontrolními otázkami, zadáváním písemných prací,
testy, zadáváním samostatných úkolů, semestrálními pracemi. Výsledky mohou být zohledněny
při zkoušce nebo zápočtu. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje.
8. Zápočet se uděluje v posledním týdnu vyučování příslušného období za splnění požadavků,
které pro jeho získání určuje program modulu. Do výkazu o studiu se zapisuje slovem
„započteno“, k čemuž se připojí datum a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu
o studiu nezapisuje.
9. Nezíská-li student do konce školní výuky příslušného období zápočet v modulu, u něhož je
předepsána zkouška, nesplnil požadavky vymezené akreditovaným vzdělávacím programem a
nepostupuje do letního období. Jeho právo požádat o opakování ročníku zůstává nedotčeno.
10. Nezíská-li student zápočet v modulu, u něhož není předepsána zkouška, v posledním týdnu
vyučování, může ho získat po splnění požadavků v 1. opravném termínu do konce školní výuky
příslušného období nebo v 2. opravném termínu v zimním období do 30. dubna nebo v letním
období do 31. srpna příslušného školního roku (v posledním ročníku nejpozději do posledního
pracovního dne před konáním absolutoria). V opačném případě po neúspěšném konání 2.
opravného termínu nesplnil požadavky vymezené akreditovaným vzdělávacím programem a
nepostupuje do letního období. Jeho právo požádat o opakování ročníku zůstává nedotčeno.
11. Při klasifikovaném zápočtu se hodnotí způsobem jako u zkoušky, jak student splnil požadavky
zápočtu.
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12. Zkouškou/klasifikovaným zápočtem se prověřují vědomosti studenta a jeho schopnost
uplatňovat získané poznatky. Toto hodnocení se provádí v modulech:
•
•
•
•
•
•

1. ročník:
Matematika
Strojnictví 1
Základy elektrotechniky (jen zimní období)
Elektrotechnická měření
Elektrické stroje a přístroje (jen letní období)
Světelná a tepelná technika 1

•
•
•
•
•
•

2. ročník:
Anglický jazyk
Matematika (jen zimní období)
Teoretická elektrotechnika 1 (jen letní období)
Energetika 1
Světelná a tepelná technika 1
Elektrické pohony 1
3. ročník (zimní období):

zkoušky
• Cizí jazyk
• Ekonomika
Jeden předmět pro každé ze tří zaměření (Energetika/Svět. a tepel. technika/Elektr. pohony):
• Energetika 2
• Světelná a tepelná technika 2
• Elektrické pohony 2

•
•
•

klasifikovaný zápočet
Jeden předmět pro každé ze tří zaměření (Energetika/Svět. a tepel. technika/Elektr. pohony):
Projektování el. instalací
Projektování el. světla a tepla
Projektování el. pohonů

13. Výsledek klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky je hodnocen známkou:
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

výborně,
velmi dobře,
dobře,
nevyhověl.

14. Každé toto hodnocení může student 2x opakovat. 1. opravný termín musí vykonat do konce
školní výuky příslušného období, 2. opravný termín v zimním období do 30. dubna, v letním
období do 31. srpna příslušného školního roku (v posledním ročníku nejpozději do posledního
pracovního dne před konáním absolutoria). Pokud neuspěje v žádném termínu, nesplnil
požadavky vymezené akreditovaným vzdělávacím programem a nepostupuje do vyššího
ročníku, respektive letního období. Jeho právo na požádání o opakování ročníku zůstává
nedotčeno.
15. Zkoušku z modulu může student vykonat jen v případě, že získá v témže období z tohoto
modulu zápočet.
16. Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o studiu
a připojí datum a podpis. Známku nevyhověl zapíše až po 2. opravném termínu.
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17. Podmínkou pro provedení hodnocení v modulu je alespoň 50% účast studenta ve vyučovacích
hodinách. Nemůže-li být student z uvedeného důvodu hodnocen, přestává být studentem školy
1. den následující po konci školní výuky příslušného období.
18. V případě dlouhodobé nemoci může být student hodnocen dodatečně v mimořádných
termínech.
19. Komisionelně se provádí hodnocení:
19.1.
19.2.
19.3.

dodatečné,
při 2. opravném termínu,
na žádost studenta po posouzení oprávněnosti ředitelem školy.

20. Datum a čas dodatečných hodnocení a 2. opravných termínů stanoví ředitel školy.
21. Hodnocení modulu Odborná praxe:
21.1.
Modul Odborná praxe absolvuje každý student v letním období 3. ročníku v délce
14 týdnů na pracovišti firmy, jejíž činnost odpovídá akreditovanému vzdělávacímu
programu. Praxe je realizována na základě Smlouvy o zajištění, provedení
a vyhodnocení praxe, kterou uzavře škola a student v předstihu s poskytující
firmou.
21.2.
Studenti jsou povinni se na zajišťování odborné praxe aktivně podílet. Pasivita v této
záležitosti je považována za porušení studijních povinností.
21.3.
Ve výjimečném případě zajistí odbornou praxi pro studenta škola.
21.4.
Nevykonání praxe znamená, že student nezíská příslušný počet kreditů a zápočet
a jeho celkové hodnocení za 3. ročník je „neprospěl“.
22. Celkové hodnocení studenta:
22.1.

22.2.

22.3.

Prospěl, pokud získal v ročníku předepsaný minimální počet kreditů (60) a podle
výše uvedených pravidel ve všech povinných a zvolených modulech zápočty a
klasifikované zápočty a zkoušky s hodnocením alespoň vyhověl.
Neprospěl, pokud nezískal předepsaný minimální počet kreditů (60) nebo v některém
modulu nezískal podle výše uvedených pravidel zápočet nebo u zkoušky nebo při
klasifikovaném zápočtu nevyhověl.
Neklasifikován, pokud nezískal z některého modulu hodnocení z důvodu nesplnění
podmínek pro jeho provedení.

23. Student postoupí do dalšího ročníku, pokud jeho celkové hodnocení je "prospěl". V každém
jiném případě může student požádat o opakování ročníku ředitele školy. Příslušný ročník může
student opakovat jen jednou.
24. Pokud student neuspěje v 1. ročníku, nemůže se hlásit do 2. ročníku v přijímacím řízení.
25. Ze závažných důvodů (dlouhodobé onemocnění apod.) může ředitel povolit studentovi
přerušení studia, nejdéle však do konce stávajícího školního roku.
26. Ve sledovaném období se musí student zúčastnit min. celkem 75% vyučovacích hodin.
27. V případě neomluvené absence v délce nejméně 20 vyučovacích dnů se postupuje v souladu
s § 98 odst. 2 školského zákona. Pokud student do 3 týdnů od doručení písemné výzvy
k omluvení absence nedoloží důvody své nepřítomnosti, posuzuje se, jako by posledním dnem
této lhůty vzdělávání zanechal a přestává být studentem.
28. Pokud student neuhradí školné v termínech daných vyhláškou č. 10/2005 Sb., uvedených níže,
posuzuje se, jako by posledním dnem této lhůty zanechal vzdělávání a přestává být studentem,
nerozhodne-li ředitel školy v odůvodněných případech jinak.
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Student uhradí školné nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní
období příslušného školního roku. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu školního roku uhradí
student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí
o přijetí nabylo právní moci.

29. S účinností od 1. 2. 2017 se ruší dosavadní klasifikační řád VOŠ.
30. Datum účinnosti tohoto klasifikačního řádu: od 1. 2. 2017.

Poznámka:
Ve vzdělávacím programu platném od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem je pro hodnocení
výsledků vzdělávání použit kreditní systém a pro ucelený soubor učiva užíván pojem „modul“.
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