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Cl. 1
úvodní ustanovení
1. Tato směrnice navazuje na Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném
znění, a upravuje podrobněji některá ustanovení pro realizaci programů celoživotního vzdělávání
(dále jen CŽV) Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen fakulta). Pro
potřeby přípravy a realizace programů CŽV je třeba dodržovat další interní předpisy, zvláště
Směrnici rektora O zásadách dokumentace a zjišťování a vnitřního hodnocení kvalit vzdělávací
ěinnosti v programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění.
2.

Celoživotní vzdělávání je fakultou organizováno v souladu s §2 a §60 odst. 1 zákona ě. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Programy celoživotního vzdělávání mohou být na fakultě uskutečňovány:
a)
b)

v akreditovaných studijních programech (typ A)
mimo rámec akreditovaných studijních programů (typ M), kam spadají krátkodobé programy
a specializační vzdělávání akreditované rezortními ministerstvy.
4. Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení
studenta podle zákona o vysokých školách.
5.

Účast v programu celoživotního vzdělávání je zpravidla poskytována za úplatu.

6. Vzdělávání může být uskutečňováno v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia.
7. Organizace programů CŽV je koordinována Oddělením celoživotního vzdělávání (dále jen
Oddělení CŽV). Vedoucí oddělení CŽV je podřízen proděkanovi pro studijní a sociální záležitosti.
8. S oddělením CŽV při přípravě a uskutečňování programů CŽV spolupracují garanti programů CŽV
a referenti CŽV (v sídle VŠ i konzultačních střediscích). Garanti programů CŽV typu A jsou na
návrh vedoucího příslušného ústavu se souhlasným vyjádřením proděkana pro studijní a sociální

záležitosti jmenováni a odvoláváni děkanem fakulty. Referenti CŽV při realizaci programu
spolupracují s garanty programů a jsou přímo řízeni vedoucím Oddělení CŽV.
9. Garanti programů odpovídají za přípravu, kvalitu a uskutečňování programu CŽV.

Cl. 2
v
Příprava programu CZV typu „A“
1. Oddělení CŽV v prvním čtvrtletí roku požádá vedoucího pracoviště, které by mohlo program CŽV
realizovat, o vypracování návrhu v souladu s platnou akreditací studijního programu a o návrh na
jmenování garanta studijního programu CŽV.
2.

Návrh na realizaei programu CŽV spolu s návrhem na jmenování garanta předloží vedoucí ústavu
prostřednictvím oddělení CŽV a se stanoviskem proděkana pro studijní a sociální záležitosti
děkanovi fakulty ke schválení.
V případě schválení návrhu na vypsání programu CŽV jmenuje děkan garanta programu.
Garant programu zodpovídá za vypracování sylabu a studijního plánu programu. Předmětová,
hodinová i kreditovaná struktura musí být v souladu se studijním plánem příslušného studijního
programu akreditovaného pro kombinovanou formu studia. Pokud jsou programy CŽV typu „A“
uskutečňovány mimo sídlo univerzity, informační a přístrojové zabezpečení musí být srovnatelné
se zabezpečením v místě sídla.

5.

Sylabus a studijní plán (včetně návrhu na personální zajištění) garant předá se souhlasem vedoucího
ústavu oddělení CŽV, které zkontroluje, zda materiál odpovídá stanoveným požadavkům a požádá
Útvar tajemníka o zpraeování rozpočtu.

6.

Útvar tajemníka zpracuje na základě předloženého materiálu rozpočet, ověří platnost smluv na
prostory pro konzultační střediska mimo sídlo fakulty. Po zpracování příslušné dokumentace předá
oddělení CŽV návrh proděkanovi pro studijní a sociální záležitosti. Proděkan návrh posoudí a
projedná s garantem případné úpravy.

7. Výsledný návrh na realizaci programu CŽV, včetně sylabu, studijního plánu, personálního zajištění
a finanční kalkulace předloží proděkan pro studijní a sociální záležitosti ke schválení děkanovi
fakulty.
8. Programy CŽV jsou vyhlášeny zveřejněním na webových stránkách fakulty v sekci Celoživotní
vzdělávání (https://www.slu.cz/fvp/cz/czvzakladniinfonnace) a na webových stránkách Slezské
univerzity v Opavě (https://czv.slu.cz/). Propagaci zajišťují pracovníci oddělení Public Relations ve
spolupráci s garantem a příslušným pracovištěm realizujícím program CŽV.
9. V případě, že nebude naplněna minimální kapacita programu CŽV, jsou zájemci neprodleně
informováni vedoucim Oddělení CŽV o jeho neotevření a úplata za studium je jim vrácena na účet.
10. V souladu s čl. 2 Řádu celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, o
zahájení programu CŽV informuje nejpozději v den jeho zahájení proděkan pro studijní a sociální
záležitosti prorektora pro studijní a sociální záležitosti.

Cl. 3
Organizace průběhu programu CZV typu „A“
w

1. Garant studijního programu nebojím pověřený pracovník připraví rozvrhovou akci pro příslušný
semestr, obor/program a místo realizace. Pověřený pracovník oddělení CZV zkontroluje připravené
podklady a pokud odpovídají schválenému sylabu, dá pokyn pracovníkovi CVT k vložení do
rozvrhu.
a)
b)

Rozvrh programu musí být zveřejněn nejpozději 3 týdny před zahájením výuky.
Návrhy na změny v rozvrhu v průběhu semestru lze akceptovat pouze ze závažných důvodů
(nemoc pedagoga apod.), o těchto změnách musí neprodleně informovat garant programu
vedoucího Oddělení CZV. Po schválení garant nebojím pověřený pracovník předá informaci
frekventantům programu CŽV a referentce příslušného konzultačního střediska.
2. Pokud bude některý předmět personálně obsazen externími pracovníky, požádá garant studijního
programu děkana o uzavření pracovně právního vztahu (DPP, DPC). Nezbytné je kladné doporučení
vedoucího oddělení CŽV a tajemníka fakulty. Personální zabezpečení programu CŽV se může lišit
vyučujícími jednotlivých předmětů srovnatelné kvalifikace, garanti předmětů však musí být totožní
s garanty předmětů v akreditovaných studijních programech.
3. Pokud se výuka bude konat mimo sídlo fakulty, vyplní pedagog vždy před zahájením pracovní cesty
elektronický cestovní příkaz (je součástí EIS Magion a přístupný z Personálního portálu, nápověda
zde:
https://magnet.slu.cz/PersonalniPortal/CestovniPrikaz/Napoveda).
Věcnou
správnost
cestovního příkazu schvaluje nadřízený pracovník a vedoucí Oddělení CŽV.
4.

Pokud bude výuka zajištěna prostřednictvím videokonference nebo on-line formou, požádá garant
studijního programu (opět se souhlasným stanoviskem vedoucího Oddělení CŽV) pracovníky CVT
o technické zabezpečení přenosu.

5.

Každý pedagog je povinen naplnit předepsaný počet hodin přímé výuky včetně konzultací i
v případě, že budou probíhat prostřednictvím videokonference nebo on-line formou.

6. Na konci každého měsíce garant programu CŽV předloží vedoucímu oddělení CŽV přehled
odpracovaných hodin výuky a konzultací zapojených pracovníků.
7.

Po ukončení programu CŽV předá garant na oddělení CŽV podklady potvrzující splnění podmínek
programu a vedoucí CŽV připraví certifikát o absolvování programu CŽV dle vzoru dle Směrnice
rektora O zásadách dokumentace a zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti v
programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění.

CL 4
v
Příprava programu CZV typu „M“
1.

Pracoviště fakulty předloží děkanovi podnět k přípravě programu CŽV. Pokud děkan návrh
odsouhlasí, vedoucí příslušného pracoviště určí garanta programu CŽV, který jej připraví v souladu
s konkrétními požadavky příslušného ministerstva.
2. Garant programu CŽV může jeho přípravu konzultovat na fakultě s Oddělením CŽV.
3. Garant programu CŽV ve spolupráci s Vedoucím oddělení CŽV a pověřeným pracovníkem
rektorátu založí v systému pro další vzdělávání na stránce příslušného ministerstva žádost o
akreditaci, elektronicky vyplní žádost, vloží evaluační dotazník, studijní literaturu, vzor osvědčení,
rozpočet a další požadované dokumenty. Garant programu CŽV požádá Útvar tajemníka o
zpracování rozpočtu.

Výsledný návrh na realizaci programu CŽV, včetně sylabu, studijního plánu, personálního zajištění
a finanční kalkulace předloží proděkan pro studijní a sociální záležitosti ke schválení děkanovi
fakulty.
5. Připravenou žádost o akreditaci zahrnující min. cíl programu, cílovou skupinu účastníků, studijní
plán, obsah vzdělávání, personální zajištění a finanění kalkulaci předloží vedoucí ústavu
proděkanovi pro studijni a sociální záležitosti (v případě programu CŽV se zdravotnickým
zaměřením nejdříve proděkanovi pro nelékařské zdravotnické profese), který s vedoucím oddělení
CŽV prověří jeho formální správnost a soulad s příslušnými normami i vnitřnimi principy
fakulty/univerzity.
6. Finální verzi žádosti o akreditaci předloží vedoucí příslušného pracoviště se souhlasným
stanoviskem proděkana pro studijní a sociální záležitosti děkanovi fakulty.
7. V případě schválení předkládající pracoviště uhradí správní poplatky spojené s podáním žádostí po
předchozí domluvě s ekonomickým oddělením fakulty.
Děkanem schválenou žádost postoupí fakultní Oddělení CŽV na Centrum celoživotního vzdělávání
SU, vedoucí centra překontroluje elektronickou žádost, ke které doloží další požadované přílohy
dle příslušného ministerstva podepsané prorektorem pro studijní a sociální záležitosti a žádost
finálně odešle.
9. Pokud jsou daným ministerstvem zaslány připomínky k dopracování, žádost je ve stanoveném
termínu opravena/doplněna příslušným pracovištěm (garantem programu CŽV nebo vedoucím
pracoviště), schválena proděkanem pro studijní a sociální záležitosti a zpětně postoupena Centru
celoživotního vzdělávání SU, které žádost příslušnému ministerstvu odešle.

4.

Cl. 5
Realizace programu CZV typu „M“
V případě udělení akreditace a rozhodnutí fakulty o termínech realizace programu CŽV, připraví
garant programu CŽV společně s vedoucím příslušného pracoviště jeho vyhlášení. Připravený
sylabus programu CŽV předá proděkanovi pro studijní a sociální záležitosti ke kontrole souladu
s akreditací a vnitřními předpisy a ten prostřednictvím fakultního Oddělení CŽV postoupí děkanovi
ke schválení.
2. Fakultní Oddělení CŽV zajistí zveřejnění programu CŽV na webových stránkách fakulty a
univerzity prostřednictvím fakultního PR oddělení a Centra celoživotního vzdělávání.
3. Propagace programu CŽV probíhá ve spolupráci příslušného pracoviště s fakultním oddělením
Public Relations. O aktuálním zájmu a metodách propagace garant nebo vedoucí příslušného
pracoviště pravidelně v měsíčních intervalech infonnuje Oddělení CŽV.
V souladu s čl. 2 řádu CŽV o zahájení programu CŽV infonnuje nejpozději v den jeho zahájení
proděkan pro studijní a sociální záležitosti prorektora pro studijní a sociální záležitosti.
5. Program CŽV je zahájen, pokud byl zapsán dostatečný počet zájemců, kteří splnili vstupní
podmínky dle jednotlivých požadavků programů CŽV. V případě neotevření programu CŽV jsou
zájemci neprodleně informováni Oddělením CŽV a je jim vrácena úplata, pokud byla stanovena.
Vedoucí pracoviště určí pracovníka pověřeného organizací programu CŽV, který komunikuje
s pedagogy, frekventanty, vede dokumentaci apod. Vedená dokumentace musí být v souladu se
Směrnicí rektora O zásadách dokumentace a zjišťování a vnitřního hodnocení kvalit vzdělávací
ěinnosti v programech celoživotního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění.
7. Kompletní podklady o úspěšných absolventech programu CŽV předá nejpozději do 3 pracovních
dnů garant programu CŽV na Oddělení CŽV. Následně pracovištěm pověřený pracovník připraví

osvědčení programu CŽV dle platné směrnice rektora, předá vytištěné ke kontrole Oddělení CŽV
fakulty, které zajistí podpis prorektora na rektorátním oddělení.
8. Certifikáty o absolvování programu CŽV předá na slavnostním shromáždění proděkan pro studijní
a sociální záležitosti společně s garantem programu CŽV.
9. Pokud jsou v rámci udělené akreditace stanoveny další podmínky, např. tvorba hodnotící/závěrečné
zprávy, je garant povinen toto zpracovat a odeslat na příslušné ministerstvo. Kopii odeslaného
dokumentu garant dodá pro archivaci na Oddělení CŽV.

Č1.6
v

Kvalita programu CZV typu „M“
1.

Kvalita CŽV je garantována v celém procesu přípravy a schvalování;
a) garantem programu CŽV, který odpovídá za přípravu, realizaci i vyhodnocení průběhu
programu CŽV,
b) vedoucím oddělení CŽV, který dbá na soulad s obecně závaznou legislativou a příslušnými
vnitřními předpisy,
c) vyučujícím, kteiý odpovídá za odbornou úroveň a realizaci výuky způsobem odpovídajícím
úrovni vzdělávání na vysoké škole a potřebám frekventantů,
d) získáním akreditace pro realizaci programu CŽV příslušným orgánem (ministerstva. Národní
akreditační úřad apod.).
2. V každém programu CŽV je hodnocena kvalita a úroveň vzdělávání prostřednictvím evaluačních
dotazníků, kteiými jsou sledovány různé aspekty vzdělávací činnosti - obsahová stránka (zda
program CŽV splnil cíle), kvalita poskytnutých studijních materiálů, kvalita výuky (srozumitelnost
výuky, možnost aktivního zapojení do výuky apod.).
3. Evaluační dotazníky jsou vyhodnocovány na základě zpracovaných podkladů od vedoucího
Oddělení CŽV proděkanem pro studijní a sociální záležitosti, který vypracuje souhrnnou zprávu o
hodnocení kvality vzdělávací činnosti v programech CŽV za každý akademický rok a zašle
nejpozději do dvou měsíců od ukončení akademického roku prorektorovi pro studijní a sociální
záležitosti, který ji předkládá Radě pro vnitřní hodnocení.

Cl. 7
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice ruší platnost směrnice děkana č. 13/2010 k zajištění celoživotního vzdělávání na
Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu a zveřejněním.
'v-.................................
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