V Hradci Králové, 29. 8. 2022, č.j. 1273/2022

Pokyn ředitelky školy
k absolutoriu ve školním roce 2022-2023

Obecná ustanovení
1. Ve všech oborech vzdělání vyššího odborného studia probíhá absolutorium dle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání,
v platném znění.
2. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vyššího odborného
vzdělávání a odevzdání absolventské práce.
3. Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby
absolventské práce.
4. Absolutorium se koná dle časového harmonogramu v měsíci červnu 2023, opravný a náhradní
termín bude určen v měsíci září 2023. U oboru DVS v kombinované formě vzdělání se koná v měsíci
lednu a opravný termín v dubnu 2023.
5. Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu pěti
po sobě následujících dnů.
6. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat
opravnou zkoušku této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu
absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu je možné konat nejvýše dvakrát, a to v
termínu stanoveném zkušební komisí.
7. Pokud se student ke zkoušce nebo obhajobě nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví
nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi komise nebo nekonal absolutorium
z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat zkoušku v náhradním
termínu.
8. Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně
vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovávají se mu práva a
povinnosti studenta VOŠ do 30. 6. školního roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit, v případě
vzdělávacího programu v délce 3,5 roku přestává být studentem školy 31. ledna roku, v němž měl
vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se student ke zkoušce nebo obhajobě bez řádné omluvy
nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku
nebo obhajobu vykonal neúspěšně.

9. Student může absolutorium vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být studentem školy.

Absolventská práce
Témata jsou vybírána ze všech oddělení a pracovišť, na kterých probíhalo praktické vyučování a
odborná praxe v průběhu studia.
Termín zadání tématu vedoucí učitelkou studijní skupiny pro všechny obory v denní formě vzdělávání:
nejpozději do 31. 10. 2022. Studenti podpisem potvrdí převzetí tématu ve formuláři. Vedoucí učitelka
studijní skupiny odevzdá zástupci ředitelky školy písemný originál a jednu kopii seznamu. Termín
odevzdání vypracované absolventské práce: do 31. 3. 2023.
Termín zadání tématu vedoucí učitelkou studijní skupiny pro kombinovanou formu vzdělávání oboru
Diplomovaná všeobecná sestra nejpozději do 28. dubna 2023, termín odevzdání vypracované
absolventské práce: do 20. 11. 2023.

S podrobnostmi vypracování práce seznámí studenty vedoucí učitelka studijní skupiny. Absolventskou
práci student odevzdá ve dvojím vyhotovení. Posudek vedoucího práce a oponenta jsou součástí
protokolu o absolutoriu. Obhajoba absolventské práce je součástí absolutoria, koná se před zkušební
komisí. Příprava na obhajobu trvá 20 minut. Obhajoba trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí
virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut. Požadavek na delší dobu určenou pro obhajobu
absolventské práce (30 minut, 40 minut) nebo na vybavení zkušební místnosti prezentační technikou
předá student zástupci ředitele písemně minimálně 30 dnů před termínem obhajob na formuláři, který
si vyzvedne u své vedoucí učitelky.

Zkouška z cizího jazyka (jazyk německý, jazyk anglický)
Student si vylosuje jedno z 25 témat. Příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška nejvýše 20 minut.

Teoretická zkouška z odborných předmětů
Student si vylosuje jedno z 30 témat, které zahrnuje otázky všech tří předmětů. Příprava trvá 20 minut.
Teoretická zkouška trvá nejvýše 20 minut. Student oboru diplomovaný farmaceutický asistent se
přihlásí k volitelné zkoušce do konce prosince daného roku.

Zkouška se skládá vždy ze tří předmětů:
Diplomovaná všeobecná sestra
-

Ošetřovatelství
Ošetřovatelství v klinických oborech (komplexní zkouška z ošetřování v interních,
chirurgických oborech, pediatrii a psychiatrii)
humanitní vědy (komplexní zkouška z Psychologie, Pedagogiky, Etiky
v ošetřovatelství)

Diplomovaný farmaceutický asistent
-

Farmakologie
Příprava léčiv
volitelná zkouška mezi:

Lékárenství
Farmakognózie

Diplomovaný zubní technik
-

Stomatologie
Stomatologická protetika
Protetická technologie
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