
 

 

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
 FAKULTY SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ 

 
 

Část první 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 Tento řád upravuje v souladu s ustanovením  § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), Statutem Masarykovy univerzity v Brně a Statutem 

Fakulty sportovních studií bližší podmínky uskutečňování celoživotního vzdělávání (dále jen 

„CŽV“) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „FSpS“).  

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1) CŽV se realizuje v programech, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují 

vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo 

mimo rámec akreditovaných studijních programů.  

2) Účastníci CŽV nejsou studenty podle zákona (§ 60 odst. 3 zákona).  

 

Článek 3 

Program celoživotního vzdělávání 

 

1) Program CŽV je orientován zájmově nebo na výkon povolání.  

 

2)   CŽV se realizuje prostřednictvím  

a) studijních programů   

b) kurzů, seminářů, přednášek 

Souvislé  studijní programy CŽV vycházejí z odborných standardů akreditovaných 

studijních programů na fakultě, jsou realizovány na základě kreditního systémů a je 

zajištěna jejich prostupnost s diplomovaným studiem.  

 

3) Forma CŽV je určena programem, a to jako 

a) prezenční 

b) distanční  

c) nebo kombinovaná 

 

4) Programy CŽV vyhlašuje děkan fakulty. Programy CŽV vyhlašuje proděkan CŽV, 

případně vedoucí oddělení CŽV. Popis programu musí být zveřejněn na úřední desce 

MU a FSpS nejméně jeden měsíc před uplynutím termínu pro podávání přihlášek. Bývá 

uváděn ve Studijním katalogu, v informačním systému, na internetových stránkách FSpS 

a musí obsahovat následující náležitosti:  

 přesný název programu,  



 charakteristika programu, případně profil absolventa,  

 požadované předpoklady uchazeče, způsob přijetí ke studiu,  

 způsob zahájení studia,  

 časový a obsahový plán programu,  

 formy výuky a kontrola studia,  

 způsob ukončení studia.  

 

5) Za odbornou úroveň, metodické řízení a koordinaci CŽV odpovídá proděkan pro rozvoj a 

CŽV pro CŽV)popř. jím jmenovaný odborný garant pro jednotlivé programy. 

6) Za organizaci CŽV odpovídá vedoucí oddělení CŽV, který zároveň zpracovává podklady 

pro popis programu, pro kalkulace, pro fakturaci a platby včetně odměn, pro vystavování 

certifikátů a potvrzení o studiu a  ukládá a archivuje příslušnou dokumentaci.  

 

Článek 4 

Přijímání uchazečů ke studiu   

 

1) Děkan stanoví podmínky přijetí ke studiu a nejvyšší možný počet přijímaných studentů do 

programu CŽV s ohledem na kapacitní možnosti fakulty.   

2) O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan fakulty. O rozhodnutí je uchazeč písemně 

vyrozuměn, a to do 30 dnů.  

3) Účastníkem programu CŽV se stává uchazeč dnem podepsání Smlouvy o studiu 

v programu CŽV nebo podpisem registrované přihlášku do programu  (viz příloha č.1)  a 

uhrazením poplatku za program CŽV. 

  

Článek 5 

Průběh  studia 

1) Harmonogram studia určuje proděkan pro rozvoj a CŽV pro CŽV popř. jím jmenovaný 

odborný garant pro jednotlivé programy a vychází ze studijního plánu programu. 

2) Účastník je povinen absolvovat jednotlivé předměty a vykonat předepsané zkoušky.dle 

popisu programu  

Článek 6 

Ukončení studia  

1) FSpS vydá absolventům programu certifikát o absolvovaném programu odpovídající 

mezinárodním akademickým zvyklostem na základě vykonaných závěrečných zkoušek 

dle popisu programu. 

2) Děkan FSpS má právo ukončit studium účastníkovi programu CŽV, který   

a) nezaregistroval předměty   

b) neuhradil poplatky za studium ve stanoveném termínu  

c) překročil maximální délku studia 

d) nesplnil minimální studijní povinnosti  

e) zvlášť hrubým způsobem porušil základní normy MU  



f) požádal o ukončení studia. 

3) Rozhodnutí děkana o ukončení studia musí být písemné, musí obsahovat zdůvodnění a 

poučení o možnosti odvolání a musí být účastníkovi doručeno do vlastních rukou.  

4) Pokud účastník CŽV sám písemně požádá o zanechání studia, končí jeho studium dnem 

doručení písemné žádosti na fakultu. 

5) Při ukončení studia nevzniká účastníkovi nárok na vrácení již zaplacených poplatků za 

studium.  

Článek 7 

Poplatky spojené se studiem 

1) Výši úplaty za  studium v programu CŽV  stanoví proděkan pro rozvoj a CŽV stanoví 

proděkan pro CŽV (případně vedoucí oddělení CŽV) na základě  plánové kalkulace, 

kterou schvaluje tajemník FSpS. 

2) Uhrazení úplaty nebo její části stanovené podle odstavce 1 tohoto článku se prokazuje 

zpravidla nejpozději při zahájení studia programu.  

3) Uhrazení úplaty stanovené podle odstavce 1 je podmínkou vydání certifikátu podle čl.6 

odst. 1. 

Článek 8 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1) Tento řád byl schválen Akademickým senátem FSpS dne 30.11.2005 

2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně dne 

6.3.2006 

3) Novelizace tohoto řádu byla schválena na zasedání AS FSpS dne 15.3.2010 

4) Novelizace tohoto řádu byla schválena AS MU dne……………. 

5) Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy.  

 

  

  

 

doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. 

  děkan 

změna Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.. 

                                                                                                 děkan 

 

 


