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Střední zdravotnická škola, B. Němcové 482, Mladá Boleslav 

Směrnice č. 41/2022 

Pokyn ředitelky školy k absolutoriu oboru DVS pro š. r. 2022/23 

Č.j. SZŠ/945/2022 Účinnost od: 1. 10. 2022 

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: A 5 

 

Obecná ustanovení 

1. U oboru vzdělání vyššího odborného studia probíhá absolutorium dle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění současných předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o 
vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vyššího 
odborného vzdělávání. 

3. Absolutorium se koná dle časového harmonogramu v měsíci červnu, opravný a náhradní 
termín bude určen v září a lednu. 

4. Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v 
rozsahu pěti po sobě následujících dnů. 

5. 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. 

6. 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. 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. 

 
7. 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. Student, který nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního 
ročníku vyššího odborného vzdělávání, přestává být studentem školy posledním dnem 
letního období, tj. 31.8. V případě prodloužení klasifikačního období nebo konání 
komisionální zkoušky přestává být studentem školy posledním dnem tohoto prodloužení. 
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8. Absolutorium oboru vzdělávání DVS tvoří: 

 obhajoba absolventské práce 

 ústní zkouška z cizího jazyka 

 ústní teoretická zkouška z odborných předmětů 

Organizace absolutoria šk. rok 2022/23 

A) Absolventská práce 

Podmínky pro řádný termín: 

Termín zadání tématu AP: nejpozději do 31. 10. 2022.  

Studenti podpisem potvrdí převzetí tématu ve formuláři. Vedoucí učitelka studijní 
skupiny odevzdá zástupci ředitelky školy písemný originál. 
Termín odevzdání vypracované absolventské práce: nejpozději do 21. 4. 2023. 

Podmínky pro opravné a náhradní termíny:  

Termín zadání tématu AP: nejpozději do 31. 1. 2023 pro první opravný/náhradní termín 
a do 30. 6. 2023 pro druhý opravný/náhradní termín. Studenti podpisem potvrdí převzetí 

tématu ve formuláři. Vedoucí učitelka studijní skupiny odevzdá zástupci ředitelky školy 
písemný originál. 

Termín odevzdání vypracované absolventské práce: nejpozději do 10. 7. 2023 pro první 
opravný/náhradní termín a do 11. 11. 2023 pro druhý opravný/náhradní termín. 

S podrobnostmi vypracování absolventské práce se seznámí studenti v předmětu 
Absolventský seminář.  

Absolventskou práci student odevzdá dvakrát v pevné vazbě a jedenkrát elektronicky ve 
formátu pdf. 

Posudek vedoucího práce a oponenta jsou součástí protokolu o absolutoriu. S oběma 

posudky bude student seznámen nejméně jeden týden před obhajobou absolventské práce. 
Obhajoba absolventské práce je součástí absolutoria, koná se před zkušební komisí. 
Příprava na obhajobu trvá 20 minut. Obhajoba trvá nejvýše 20 minut. 

 

B) Zkouška z anglického jazyka 

Student si vylosuje jedno z 22 témat. Příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška nejvýše 20 
minut. 

C) Teoretická zkouška z odborných předmětů 

Zkouška se skládá z předmětů:  

 Ošetřovatelství  

 Ošetřovatelství v interních oborech 
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 Ošetřovatelství v chirurgických oborech 
Student si vylosuje jedno z 25 témat, která zahrnují otázky všech předmětů. Příprava trvá 20 
minut. Teoretická zkouška trvá nejvýše 20 minut. 

Termíny konání absolutoria 

Před zahájením konání absolutoria je stanoveno studijní volno v rozsahu 5 dnů a to od 5. 6. 

– 9. 6. 2023. 

Řádný termín konání absolutoria je stanoven od 12. 6. – 16. 6. 2023. 

Před nástupem na studijní volno budou studenti informováni o přesném datu konání zkoušky 
absolutoria. 

V jeden den bude student konat všechny zkoušky absolutoria. 

Slavnostní ukončení studia a vyřazení absolventů je stanoveno na 16. 6. 2023. 

Opravné a náhradní termíny jsou stanoveny od 1. 9. do 30. 9. 2023 a od 1. 1. do 31. 1. 
2024. Přesné termíny budou oznámeny nejméně jeden měsíc před konáním absolutoria. 

 
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. 41/2021, č.j. SZŠ/758/2021. 

 
Platnost směrnice č. 41/2022, č.j. SZŠ/945/2022 je od 1. 10. 2022. 

 
 

Datum: 30. 9. 2022 
 

 

 
 

 
Mgr. Lucie Laurýnová  

      ředitelka školy 
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