VÝZNAMNÉ TERMÍNY VE ŠK. ROCE 2022/23 - STUDENTI VOŠ
ZÁŘÍ
1. Zápis nově přihlášených studentů

5.9.2022 od 11:30 hod.

2. Zahájení výuky VOŠ - zimní vzdělávací období

19.9.2022

3. Státní svátek
Zveřejnění návrhů témat abs. prací pro AZ ve šk. r. 2023/24. Pro abs.zkoušky ve
4. šk.r. 2022/23 byla témata zveřejněna v minulém šk.roce pro případ, že by
studenti chtěli začít AP vypracovávat dříve než ve 3. roč.
ŘÍJEN
Náhradní a opravný termín absolvenstzských zkoušek 2021/22, termín bude
5.
upřesněn
Studenti 3. roč. VOŠ odevzdají ved.uč.VOŠ vyplněné přihlášky k absolv. práci na
6.
předepsaném formuláři
Studenti 3. ročníku VOŠ odevzdají vedoucí učitelce VOŠ vyplněné a podepsané
7.
smlouvy o praxi
8. Ředitelské volno

28.9.2022

24.-25.10.2022

9. Podzimní prázdniny

26.-27.10.2022

10. Státní svátek

30.9.2022

3.-7.10.2022
18.10.2022
18.10.2022

28.10.2022
LISTOPAD

11. Odborná praxe 3. roč. VOŠ

7.11-2.12.2022
17.11.2022

12. Státní svátek
13. Ředitelské volno

18.11.2022

PROSINEC
Studenti 3.roč. VOŠ odevzdají ved.uč. VOŠ záznamy o hodnocení praxí a v
14.
určených termínech přednesou prezentace praxí
15. Ředitelské volno

7.12.2022

16. Vánoční prázdniny

22.12.2022
23.12.2022-2.1.2023

LEDEN
Studenti VOŠ uzavřou vzdělávací období složením zápočtů, klasif.zápočtů a
17.
zkoušek, případně mohou žádat o prodloužení zkouškového období
ÚNOR
18. Zahájení výuky VOŠ - letní vzdělávací období
19. Jarní prázdniny pro SŠ i VOŠ

27.1.2023
6.2.2023
28.2-6.3.2022

BŘEZEN
20. Jarní prázdniny pro SŠ i VOŠ
21. Studenti 2. roč. VOŠ předají ved.uč. VOŠ vyplněné a podepsané smlouvy o praxi
22. Odborná praxe 2. roč. VOŠ
Studenti 3. roč. VOŠ předají ved.uč. VOŠ přihlášky k vykonání zkoušky ze
23.
zvoleného jazyka v rámci absolventských zkoušek

6.-10.3.2023
13.3.2023
20.3.2023-28.4.2023
31.3.2023

DUBEN
Velikonoční prázdniny, navazují Velikonoční svátky (prázdniny se netýkají
24.
studentů VOŠ na odborné praxi)
25. Odborná praxe 2. roč. VOŠ
26.

Studenti 3. roč. nahlásí třídnímu učiteli údaje o oponentech absolventských
prací (jméno, příjmení, zaměstnavatel, prac. pozice, kontakty)

KVĚTEN
Studenti 2.roč. VOŠ odevzdají ved.uč. VOŠ záznamy o hodnocení praxí a v
27.
určených termínech přednesou prezentace praxí
Studenti 3. roč. VOŠ odevzdají dokončenou absolv.práci v pevné vazbě a v elektr.
28. podobě v sekretariátu školy. Zároveň předají práci k posouzení vedoucímu a
oponentovi v předem dohodnuté podobě (v kroužkové vazbě nebo elektronicky)

6.-10.4.2023
20.3.2023-28.4.2023
28.4.2023

3.5.2023

15.5.2023

ČERVEN
29.

Studenti 3. roč.VOŠ uzavřou vzdělávací období složením zápočtů, klasif.zápočtů a
zkoušek, případně mohou žádat o prodloužení zkouškového období

2. 6. 2023

30.

Studenti 2. roč.VOŠ uzavřou vzdělávací období složením zápočtů, klasif.zápočtů a
zkoušek, případně mohou žádat o prodloužení zkouškového období

23.6.2023

31. Absolventské zkoušky VOŠ

22.-23.6.2023

Uvedené termíny budou v průběhu roku doplňovány a upřesňovány, může dojít k
jejich změně podle aktuální situace.
Opakování zkoušek, zápočtů, prodlužování termínů apod., podléhá Motivačnímu systému k podpoře
studijních výsledků. V souladu s ním je student povinen uhradit před vykonáním zápočtu, zkoušky nebo při
podání příslušné žádosti manipulační poplatek. Jestliže student před vykonáním zápočtu nebo zkoušky v
jiném než řádném termínu nepředloží zkoušejícímu potvrzení o úhradě poplatku, nebude mu umožněno
povinnost splnit.
Pokud má student po ukončení semestru odpovídající výsledky nebo se významně podílel na reprezentaci
školy, spolupráci se sociál.partnery, případně žáky stř. školy, může v souladu s motivačním systémem k
podpoře studijních výsledků vedení školy požádat o udělení stipendia nebo zvýhodněné školné. Žádost
musí být podána v termínu, stanoveném příslušným vnitřním předpisem! V případě prodlení nebude žádost
brána na zřetel.
Studenti jsou v případě potřeby kontaktováni ze strany školy e-mailem. Je proto nezbytně nutné, aby
průběžně kontrolovali došlou poštu na nahlášené e-mailové adrese! Aktuální rozvrh jsou studenti povinni
průběžně sledovat v aplikaci Škola on-line.
Studenti jsou povinni nahlašovat jakoukoliv změnu osobních i kontaktních údajů a významných
skutečností, souvisejících se studiem, v sekretariátu školy.

Rozvržení vzdělávacích období je stanoveno Harmonogramem vzdělávacích
programů VOŠ pro příslušný školní rok

