Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
VOŠS

Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava

DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ
(platný od 1. 1. 2020)
Dodatkem č. 1 ke Školnímu řádu VOŠS se mění jeho znění takto:
1. Text obecného ujednání:
Vyšší odborná škola sociální v Ostravě (dále VOŠS) poskytuje vzdělání podle akreditovaných
vzdělávacích programů: Sociální práce, Sociální pedagogika.
2. Provoz a vnitřní režim školy:
Budova školy je otevřena od 7:00 h do 18:15 h. Vyučování začíná v 8:00 h. Do rozvrhu
vyučovacích hodin může být zařazena tzv. nultá vyučovací hodina, a to od 7:10 h. Vyučovací hodina /
konzultační hodina ve všech formách vzdělávání trvá 45 minut. Výuka probíhá standardně
v kmenových třídách a odborných učebnách. Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek je uveden
v příloze. Při přecházení do jiných tříd si bere student všechny své věci s sebou. Student nenosí do
školy cenné věci, které nesouvisí s výukou. Ve vyučovacích hodinách nemá zapnutý mobilní telefon.
Případnou ztrátu nebo nález věci hlásí student neprodleně na studijní oddělení nebo vedoucímu učiteli
studijní skupiny. Do učebny s kobercem vstupuje v domácí obuvi nebo s návleky. Vycházkovou obuv
si uloží do vlastního obalu nebo do vymezeného prostoru.
Vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.
3. Absolutorium pro vzdělávací program Sociální práce zahrnuje teoretickou zkoušku z odborných
předmětů (Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Právo), zkoušku z cizího jazyka a
obhajobu absolventské práce. Absolutorium pro vzdělávací program Sociální pedagogika
zahrnuje teoretickou zkoušku z odborných předmětů (Právo sociálního zabezpečení, Sociální
a pedagogická práce, Pedagogika), zkoušku z cizího jazyka a obhajobu absolventské práce.
Absolutorium se řídí příslušnými platnými ustanoveními školského zákona, prováděcí vyhláškou
pro vyšší odborné školy a vnitřními předpisy školy.
Změny jsou vyznačeny tučně. Ostatní ujednání uvedeného školního řadu zůstávají nezměněna.
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