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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ABSOLUTORIA
VE VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE A KONZERVATOŘI V ROCE 2020
Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání v roce 2020 a zvláštní pravidla pro konání absolutoria v roce 2020
se stanoví vyhláškou č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2.
Provozní podmínky pro konání absolutoria a přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve vyšších odborných školách
a konzervatořích jsou stanoveny v samostatném materiálu.

Rozhodné termíny událostí souvisejících s absolutoriem ve vztahu ke scénáři uvolňování opatření ve vyšších
odborných školách a konzervatořích
Od pondělí 11. května 2020 bude možná účast žáků/studentů závěrečných ročníků vyšších odborných škol
a konzervatoří na vzdělání ve školách, a to zejména za účelem přípravy k absolutoriu.
Absolutorium podle vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2., lze nejdříve konat od pondělí 1. června 2020.

Možné činnosti, které lze realizovat v období od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020
Možná dobrovolná účast studentů/žáků závěrečných ročníků vyšších odborných škol a konzervatoří na vzdělávání
ve školách, a to zejména za účelem přípravy k absolutoriu formou např. konzultací a k získání hodnocení v řádném
termínu za letní období. Dále se bude moci realizovat praktická příprava studentů posledních ročníků vyšších
odborných škol.

Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšších odborných školách je koncipováno tak, že přihlášku ke vzdělávání lze
podat nejpozději do 31. května a informace o přijímacím řízení mají být zveřejněny s nejméně dvouměsíčním
předstihem. Vyšší odborné školy už informace o přijímacím řízení zveřejnily a také stanovily termín přijímacího
řízení. V souvislosti s aktuální situací je vyhláškou umožněno řediteli školy stanovit nový termín pro konání
přijímací zkoušky, pokud všechny již vyhlášené podmínky zůstanou zachovány. Nový termín přijímací zkoušky
zveřejní na přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy typicky na webových
stránkách školy. Ředitel školy nejen v případě náhradního termínu, ale i v případě řádného termínu přijímacího
řízení zašle pozvánku ke konání přijímací zkoušky nejpozději 5 dnů před jejím konáním, to platí pro všechna
vyhlášena kola přijímacího řízení.
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Možnosti úpravy organizace obsahu vzdělávání ve vyšší odborné škole v rámci po sobě jdoucích období
Ve školním roce 2019/2020 je umožněno řediteli školy upravit organizaci vzdělávání i jinak, než jak stanoví
akreditovaný vzdělávací program. Dále ředitel školy může rozhodnout o přesunu teoretické přípravy a praktické
přípravy mezi letním obdobím školního roku 2019/2020 a zimním a letním obdobím školního roku 2020/2021, za
podmínky, že zachová celkový obsahový soulad s akreditovaným vzdělávacím programem. V souvislosti
s mimořádnými opatřeními se doporučuje využít možnosti přesunu teoretické přípravy ze zimního období
školního roku 2020/2021 do aktuálního letního období a nahradit tím tak distanční výuku za zrušenou praktickou
přípravu. Se všemi případnými změnami musí ředitel školy studenty seznámit.

Možnost konání povinných kurzů, odborných praxí a praktického vyučování v době školních prázdnin
u vyšší odborné školy
Škola je oprávněna organizovat povinné kurzy, odborné praxe, praktickou přípravu a zkoušky i v období školních prázdnin.

V souvislosti s aktuální mimořádnou situací se umožňuje zkrátit volný čas studentů na dobu kratší než 4 týdny,
ale to pouze ve zcela výjimečných situacích, pokud např. z organizačních či časových důvodů nebylo možné výše
uvedené činnosti uskutečnit tak, aby nezasahovaly do volného času studentů, který za standardní situace trvá
nejméně 4 týdny. Ředitel školy samozřejmě i s těmito změnami musí studenty seznámit, např. sdělením na
veřejně přístupném místě ve škole, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zasláním informačního e-mailu apod.

Možnost uznání a započtení mimoškolních aktivit, které souvisí s oborem vzdělání a vztahují
se k praktické přípravě u vyšší odborné školy
Pokud student v rámci mimoškolních aktivit vykonává činnosti, které souvisí se oborem vzdělání, mohou se
studentovi tyto činnosti uznat a započítat do praktické přípravy. Student je povinen tyto činnosti doložit
prokazatelným způsobem (pracovní smlouva, smlouva o dobrovolnictví apod.). Doporučuje se uznat činnosti,
které studenti např. sociálních a zdravotních oborů vzdělávání vykonávali v době nouzového stavu v podobě
pracovní povinnosti v souladu s usnesením vlády, nebo pokud se zapojili v rámci dobrovolné pomoci.

Možnost uznání výjimečného uměleckého výkonu jako absolventského výkonu u konzervatoří
Ve školním roce 2019/2020 je umožněno řediteli konzervatoře uznat za absolventský výkon výjimečný umělecký
výkon, který má charakter veřejného vystoupení a žák ho vykonal v průběhu posledních dvou ročníků. Navrhuje
se tedy toto umožnit za podmínky, že takový výkon odpovídá požadavkům absolventského výkonu.

Podmínka pro připuštění studenta/žáka k absolutoriu ve vyšší odborné škole a konzervatoři, náhradní
termín absolutoria
Podmínky pro připuštění studenta/žáka k absolutoriu ve vyšší odborné škole a konzervatoři a pravidla pro
náhradní termín absolutoria se nemění. Lze tedy připomenout obecná pravidla: K absolutoriu budou připuštěni
studenti/žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník vzdělávání. Pokud student/žák nebude konat absolutorium
z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. Náhradní termín
absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné je konat do 4 měsíců od konání řádného termínu
absolutoria.
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Stanovení řádných termínů absolutoria u vyšší odborné školy a konzervatoře
Řádné termíny absolutoria ve vyšší odborné škole nebo konzervatoři může ředitel stanovit v období od 1. června
2020 do 31. srpna 2020.

Seznámení studenta/žáka s termínem a místem konání absolutoria
Ředitel seznámí studenta/žáka prokazatelným způsobem a s dostatečným předstihem s termínem a místem
konání absolutoria.
Současně ho seznámí s organizačními pokyny pro studenty/žáky z rizikové skupiny, jak je uvedeno v metodice
k Ochraně zdraví při konání absolutorií.

Umožnění přítomnosti některých členů zkušební komise u absolutoria u vyšší odborné školy
prostřednictvím on-line komunikačních nástrojů
V souvislosti s aktuální situací se umožňuje, aby členové zkušební komise, kteří nepatří mezi stálé členy, mohli
být při absolutoriu přítomni „na dálku“. Znamená to, že přísedící, který vyučuje daný předmět, odborník z praxe,
vedoucí absolventské práce a oponent nemusí být přítomni osobně v místě, kde student koná absolutorium, ale
připojí se prostřednictvím nástrojů určených pro komunikaci na dálku.

Statut studenta posledního ročníku vyšší odborné školy a žáka posledního ročníku konzervatoře
Z důvodu možnosti prodloužení termínů konání absolutoria se pro tento školní rok stanovilo, že student
posledního ročníku vyšší odborné školy a žák posledního ročníku v konzervatoři je považován za studenta vyšší
odborné školy, či žáka konzervatoře do dne konání absolutoria (§ 43 odst. 2 a 3 zákona č. 135/2020 Sb.,
o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce
2019/2020).

