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Organizace 
školního roku



ŠR 2022/23



Organizace školního roku

Ukončení I. pololetí Úterý 31.1.2023

Ukončení školního roku Pátek 30.6.2023

Uzavření docházky

→ I. pololetí Pátek 20.1.2023

→ II. pololetí Úterý 20.6.2023

Pedagogické rady

→ Úvodní Úterý 6.9.2022

→ Čtvrtletní Pondělí 14.11.2022

→ Pololetní Pondělí 23.1.2023

→ Čtvrtletní Pondělí 17.4.2023

→ Závěrečná Středa 21.6.2023



Vnitřní předpisy



Vnitřní předpisy

→ Školní řád Akademie VŠEM s. r. o. (dále jen školní řád) vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

→ Při každodenním provozu ve škole a řešení všech situací mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými 

zástupci se snažíme o vzájemné porozumění. Dodržujeme normy společenského chování, jejich 

samozřejmou součástí je pozdrav, poděkování, ohleduplnost a vzájemný respekt.

→ Pravidla školního řádu platí v budovách a na pozemcích školy a při veškerých akcích organizovaných 

školou.

→ Školní řád naleznete ve svých složkách, který si přečtete a je třeba ho podepsat, vrátit do desek, následně 

odevzdat

→ Nejpodstatnější body školního řádu si nyní sdělíme



Moje práva 
a povinnosti



Jaká jsou moje práva?

→ na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení výsledků

→ ze závažných důvodů požádat o individuální vzdělávací plán

→ volit a být volen do Školské rady, jsem-li zletilý

→ zakládat s ostatními studenty v rámci školy samosprávný orgán, volit a být do něj volen

→ zúčastňovat se akcí pořádaných školou

→ na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím

→ na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat vaši důstojnost - na ochranu před 

fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením

→ na respektování soukromého života

→ na přiměřený odpočinek, na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj

→ využívat školní knihovnu, výpočetní techniku a další zařízení podle možností školy

→ vzdělávat se distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření, 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny studentů třídy



Jaké mám povinnosti? 1/3

→ Studenti jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas v souladu 
s rozvrhem hodin. 

→ Do školy přicházejí nejpozději 10 minut před vyučováním. Nedodržení 
této zásady se kvalifikuje jako pozdní příchod. Pozdní příchody se evidují 
v třídní knize a jsou postihovány výchovnými opatřeními. 

→ Na tělesnou výchovu, studenti přicházejí vždy včas nejpozději 10 min. 
před zahájením výuky. Sportovní činnost je dovolena pouze ve cvičebním 
úboru a obuvi. Na sportoviště vstupují studenti pouze v přítomnosti 
učitele.

→ Studenti chodí do školy vhodně oblečeni a upraveni.



Jaké mám povinnosti? 2/3

→ V průběhu vyučování studenti neopouštějí školní budovu. Areál školy může student opustit pouze se souhlasem 

vyučujícího. Budovu studenti zásadně neopouštějí v době malých přestávek mezi vyučovacími hodinami. 

→ V průběhu vyučování v tzv. volných hodinách a o velké přestávce mohou studenti opustit areál školy. V této době škola 

nad nimi nevykonává dohled a nenese odpovědnost za případné škody. 

→ Při vyučování a při školních akcích mimo budovu školy se studenti řídí pokyny pedagogického dozoru. Školní akce, které 

přímo souvisejí s výchovně-vzdělávací činností školy, jsou pro studenty povinné a platí na nich Školní řád. Svou neúčast 

na nich musí student zdůvodnit. 

→ Studenti nenosí do školy větší peněžní částky a drahé osobní věci, za eventuální ztrátu nenese škola odpovědnost. 

→ V průběhu vyučovacích hodin je zakázáno používat mobilní telefony k jiný účelům, než stanoveným pedagogem (student 

zajistí, aby mobilní telefon nevyzváněl) a podobné přístroje narušující průběh vyučování. Studentům není dovoleno 

zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování. 

→ V průběhu vyučování udržuje student své studijní místo v pořádku. Po skončení výuky a odchodu z učebny zanechá 

studijní místo uklizené. 



Jaké mám povinnosti? 3/3

→ Studenti zodpovídají za čistotu a pořádek v učebnách i jiných prostorách VŠEM, poškození  ohlásí 

neprodleně na Informačně poradenské centrum VŠEM.

→ Studenti se chovají tak, aby chránili a nepoškozovali budovu VŠEM, její zařízení a vybavení, majetek 

vlastní i svých spolužáků a zaměstnanců školy.

→ Svévolné poškození svěřené pomůcky nebo inventáře školy opraví student na vlastní náklady. 

→ Učební pomůcky a knihy zapůjčené školou student vrátí nepoškozené ve stanoveném termínu. V případě 

poškození nebo ztráty je student povinen tuto věc po dohodě s vyučujícím adekvátně nahradit.



Práva a povinnosti 
zákonných zástupců



Jaká jsou práva zákonného zástupce –zletilého studenta?

→ na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání studentů

→ na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím

→ volit a být volen do Školské rady

→ vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho dítěte, 

přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost

→ požádat o uvolnění studenta z výuky podle pravidel tohoto Školního řádu



Hodnocení



Jak jsem hodnocen?

→ Obecné zásady Hodnocení výsledků vzdělávání studentů je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním 

stupněm.

→ Hodnocení studenta na konci pololetí, postup do vyššího ročníku a podmínky komisionálních zkoušek jsou 

dány § 69 školského zákona a vyhláškou č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání). 

→ Hodnocení chování studenta a výchovná opatření řeší školský zákon a vyhláška č. 13/2005 Sb. (o 

středním vzdělávání), kázeňská opatření jsou dány školským zákonem.

→ Výchovná opatření nemají dopad na základní práva a povinností studenta. Mezi výchovná opatření patří:

→ pochvala, nebo jiné ocenění školy

→ napomenutí, nebo důtka školy

→ Kázeňská opatření, při kterých se jedná o správní řízení, jsou:

→ podmíněné vyloučení studenta ze školy

→ vyloučení studenta ze školy

→ výchovná a kázeňská opatření se zapisují do třídního výkazu, resp. katalogového listu studenta



Jak jsem hodnocen?

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

→ Známka z ústního zkoušení musí být oznámena okamžitě včetně jejího zdůvodnění

→ Známka z písemné práce musí být oznámena zpravidla do tří týdnů od napsání dané práce

→ Výsledná klasifikace na vysvědčení není aritmetickým průměrem známek za klasifikační období. Přihlíží se i k 

práci studenta při vyučovacích hodinách a při domácí přípravě.

→ Student musí být z předmětu vyzkoušen nejméně dvakrát za pololetí, z toho alespoň jednou ústně (prezentace 

projektu apod.), počet známek průběžné klasifikace závisí na povaze předmětu a hodinové dotaci.

Doplňková zkouška

→ Jestliže má student v určitém předmětu absenci vyšší než 25 % během klasifikačního období, může vyučující 

tohoto předmětu nařídit doplňkovou zkoušku pro uzavření klasifikace. 

→ Do této absence jsou započítávány i hodiny, do kterých přišel student pozdě o více než 20 minut

→ Doplňková zkouška může mít část písemnou i ústní



Jak jsem hodnocen?

Individuální vzdělávací plán (IVP) a hodnocení studenta

→ Ředitelka školy seznámí studenta a zákonného zástupce s průběhem vzdělávání podle IVP a s termíny 

zkoušek pro každé pololetí.

→ IVP je povolen pouze ze závažných důvodů (dle § 18 zák. č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

→ IVP je povolen vždy pouze na jedno pololetí, prodloužení IVP může být pouze za předpokladu splnění 

podmínek IVP.

→ Student se dostaví k přezkoušení z každého předmětu nejméně jednou za čtvrtletí v souladu s rozpisem 

zkoušek.

→ Hodnocení přezkoušení i výsledné známky na vysvědčení probíhá v souladu s §69 školského zákona.



Absence na výuce



Co když budu chybět?

→ Jsou-li důvody absence známy předem, požádá student Informačně poradenské centrum VŠEM o uvolnění.

→ Zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta je povinen doložit důvody nepřítomnosti studenta ve 

vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Omluvenku zasílá student / 

zákonný zástupce prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM včetně vhodných podkladů (potvrzení od lékaře 

apod.).

→ Infekční onemocnění v rodině či blízkém okolí bydliště oznámí student neprodleně škole. Do školy smí docházet 

jen se souhlasem lékaře. 

→ Jestliže se student neúčastní vyučování včetně distančního po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast 

není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého studenta, 

aby neprodleně doložil důvody studentovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude student posuzován, 

jako by vzdělávání zanechal. Student, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží 

důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem 

přestává být studentem školy.



Co když budu chybět?

→ Návštěvy u lékaře si studenti domlouvají přednostně na dobu mimo vyučování

→ Omlouvání z přípravy na vyučování

→ Student může být omluven z přípravy na vyučování, je-li jeho absence delší než 2 dny.

→ Při jednodenní absenci může být student omluven jen tehdy, jestliže vyučovací předmět, jehož výuku 

zameškal, je v den následujícím po dni absence. 

→ Po dlouhodobé absenci (více než 10 dnů) je třeba studentu umožnit doplnění zameškaného učiva. 

Náhradní kontrolní práce se píší dle uvážení pedagogů s ohledem na výše uvedené body omlouvání z 

přípravy.

→ Není-li student klasifikován z vážných důvodů v řádném klasifikačním období, může požádat písemně o 

odklad klasifikace.



Učební texty



Učebnice

Tištěná podoba

→ Set základní studijní literatury předán v rámci přednášky Orientace na VŠEM (6.9.2022)

Elektronické učební texty

→ Přístup k databázi učebních textů Nakladatelství VŠEM

Knihovna VŠEM

→ Základní a rozšiřující literatura dostupná v Knihovna VŠEM (-1.podlaží)

Knihovna Akademie věd

→ On-line přístup do databáze Knihovny Akademie věd ČR



Studijní předměty
I. ročník



Studijní předměty

Přehled studijních předmětů

→ Český jazyk ČJ PhDr. Mgr. Pavla Gilíková DiS

→ Přírodní vědy PV PhDr. Mgr. Pavla Gilíková DiS (Chemie), PhDr. Mgr. Pavla Gilíková DiS (Biologie), 

Radomír Eliáš (Fyzika)

→ Anglický jazyk AJ Mgr. Michaela Jechová 

→ Dějepis DĚJ Mgr. Bc. Daniella Havlová 

→ Komunikace KOM Mgr. Ing. Jiří Tobíšek

→ MatematikaMAT Radomír Eliáš 

→ Informatika IT Ing Jakub Nedvěd 

→ Ekonomika EKO Ing. Kamila Tišlerová, Ph.D.

→ Tělesná výchova TV Mgr. Ludvík Fiala 

→ Druhý cizí jazyk dle volby studenta

Okruhy a tematické plány jsou součástí ŠVP, viz www.akademievsem.cz/evyhledavac



Otázky?



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST


