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Školní řád Školy Klinické Naturopatie 
 

1. V prostorách budovy je zakázáno kouření. 
 
2. Zanechávání osobních věcí v učebnách o pauze či do dalšího dne je na vlastní 
riziko. Škola Klinické Naturopatie za věci odložené v učebnách neručí.  
 
3. Každý student dochází na výuku včas, a to nejpozději 5 minut před začátkem 
výuky dle rozvrhu. Docházka je zapisována lektorem do třídní knihy. V případě, že 
student přichází po začátku výuky, akceptuje, že mu docházka nemusí být 
uznána. V případě odchodu studenta z hodiny dříve než 15 minut před koncem 
vyučovací hodiny, akceptuje, že má lektor právo zapsat studentovi absenci. 
 
4. Každý student dochází na výuku dle svého rozvrhu. Tolerována je absence do 
20 % u každého předmětu. Při absenci 20 až 40 % se pro postup do dalšího 
ročníku vypracovává seminární práce k nahrazení zameškaných hodin. Absence 
nad 40 % je konzultována a řešena individuálně, zpravidla doporučením 
opakování ročníku.  
 
5. Pro postup do dalšího ročníku a taktéž pro získání certifikátu/diplomu na konci 
studia je potřeba prospět ze všech předmětů (procenta nutná k prospěchu jsou 
uvedena v osnovách jednotlivých předmětů). V případě neprospěchu u zkoušek 
má student právo na dva opravné termíny. V případě neúčasti na zkoušce, v 
řádném termínu má student právo na dva náhradní termíny. 
 
6. V každém školním roce jsou vypisovány dva hromadné náhradní termíny 
zkoušek, o jejichž konání jsou studenti včas informování emailem. Mimo tyto dva 
náhradní termíny je možný individuální náhradní termín za doplatek 500,- Kč. 
 
7. Během zkoušky není dovoleno používání mobilního telefonu, tabletu, PC a 
nepovolených pomůcek ani jejich přítomnost na lavici. 
 
8. Každý student je povinen při zpracovávání seminární práce dodržovat zásady 
ochrany duševního vlastnictví, dbát na dodržování citační etiky a práci 
zpracovávat samostatně. Plagiátorství není tolerováno. 
 
9. Veškeré seminární práce a kazuistiky jsou odevzdávány psané na PC v 
elektronické podobě a taktéž v tištěné podobě. 
 
10. Přerušení víceletého studia je po dohodě možné vždy na celý školní rok (tedy 
lze jej přerušit pouze před nástupem do ročníku na dobu celého školního 
roku). Opětovný nástup ke studiu po přerušení je podmíněn volnou kapacitou 
v daném ročníku. Případná žádost o přerušení či ukončení studia ze strany 
studenta je podávána písemně a individuálně řešena.  
Jednoleté studium není možné přerušit. 
 
11. Lektor není povinen sdílet své prezentace a další materiály prezentované 
během lekcí. Audio a video záznamy během lekcí nejsou povoleny.   
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12. Student akceptuje, že domácí příprava a samostudium jsou nutností. Je si 
vědom, že toto studium je doporučováno zájemcům s dokončeným 
středoškolským vzděláním a v případě neznalosti základních principů a konceptů 
především (ale nejenom) z biologie a chemie si je student samostudiem doplní. 
Chápe, že není možné vyhovět individuálním požadavkům na úpravy prezentací 
lektorů (více obrázků, méně obrázků, více textu, méně textu apod.). Akceptuje 
jejich profesní názor, zkušenosti a individualitu prezentací dané problematiky.  
 
13. Student Školy Klinické Naturopatie je člověk, který má vizi a chce být součástí 
vybudování profese naturopatie v České republice. Je tolerantní a neodsuzuje 
druhé, a to i v případech, kdy se jeho názor (osobní, či profesní) od druhých liší. 
Je inklusivní vůči menšinám.  
Škola Klinické Naturopatie netoleruje jakoukoliv diskriminaci či šikanu (jak 
studentů, tak lektorů), případné prokázání těchto přestupků vůči lidskosti může být 
důvodem k vyloučení studenta ze školy. 
 

 
 
  



 

3 
 

Pravidla zpracovávání 
seminárních/semestrálních/závěrečných prací 

 
 

1. Každý student je povinen při zpracovávání seminární/semestrální/závěrečné 
práce dodržovat citační etiku. 
 

2. Každý student je povinen uvést všechny informační zdroje, z nichž  
při zpracovávání seminární/semestrální/závěrečné práce čerpal, a to tak, aby 
byl původní text jednoznačně identifikovatelný a dohledatelný. Citace musí 
obsahovat: jméno autora, název, rok a místo vydání, nakladatelství, rozsah 
stran, z nichž byl použit text (v případě použití článku z webu je potřeba přidat  
i úplný odkaz na článek). 

 
3. Maximální povolené množství citací (doslovného převzetí původního textu) je 

20 % z celkového textu práce. Přímá citace musí být v textu graficky odlišena. 
Parafráze (nedoslovné převzetí textu) nejsou omezeny, ale je potřeba uvést 
zdroj původního textu, z nějž je parafrázováno. 
 

4. Práce mají danou grafickou podobu: 
- titulní strana obsahuje: název práce, jméno studenta, ročník, rok, předmět 
- číslování stránek dole vpravo 
- řádkování: 1,5 
- písmo: Times New Roman, velikost: 12 
- rozsah práce je zadán v normostranách (1 NS = 1800 znaků) 
- veškeré zdroje jsou uvedeny na konci 
 

5. Každý student je povinen práci zpracovávat samostatně. 
 

6. Plagiátorství není tolerováno. Student odevzdává práci vždy i v elektronické 
podobě a tato je otestována v programu pro odhalování plagiátů. Plagiáty 
nebudou přijaty a hodnoceny. Plagiátorství může být důvodem k vyloučení 
studenta ze studia. 
 

 


