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Pokyn rektora č. 1 /2014
k zabezpečení jednotného postupu
při evidenci uznané doby rodičovství a činnostech souvisejících
na Slezské univerzitě v Opavě
V návaznosti na zákon č. 48/2013 S b., kterým se mění zákon č. 111/1998 S b., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 117/1995 S b., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela
zákona o vysokých školách") evidují příslušná studijní oddělení Slezské univerzity v Opavě (nebo jiná
pracoviště, která vedou studijní agendu studenta (dále jen „studijní oddělení") tzv. uznanou dobu
rodičovství studentů, tedy dobu, po kterou by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená
studentů/studentek - rodičů (dále jen „student").
Tento pokyn zabezpečuje jednotný postup evidence a činnosti souvisejících s uznanou dobou
rodičovství definovanou v ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách ve znění novely
zákona o vysokých školách, která se následně promítá do určování maximální doby studia, poplatků za
studium, přerušení studia či prodloužení lhůty pro plnění povinností studentů.
v

CLI
Uznaná doba rodičovst ví
(1) S lezská univerzita v Opavě (dále jen „univerzita") a její zaměstnanci jsou povinni činit vhodná
opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská
dovolená (dále také jen „uznaná doba rodičovství").
(2)
Pro účely určení uznané doby rodičovství, tedy doby, po kterou by jinak trvala mateřská či
rodičovská dovolená, se postupuje v souladu ust. § § 1 9 5 - 1 9 8 zákona č. 262/2006 S b., zákoníku
práce, ve znění pozdějších předpisů.
ČI. 2
Uplatnění práv plynoucích z uznané doby rodičovst ví
(1)
Za účelem uplatnění práv studentů plynoucích z uznané doby rodičovství jsou dotyční studenti
povinni podat prostřednictvím studijního oddělení písemnou odůvodněnou žádost doplněnou
písemným oznámením o nástupu na uznanou dobu rodičovství a relevantními doklady dle či. 3, není-li
v tomto pokynu stanoveno jinak.

(2) S tudent je povinen doručit písemnou žádost o zohlednění uznané doby rodičovství studijnímu
oddělení zpravidla 14 dnů před očekávaným datem nástupu uznané doby rodičovství.
(3)
V žádosti o zohlednění uznané doby rodičovství student uvede datum, od kdy uznanou dobu
rodičovství nastupuje, a datum, do kdy má uznaná doba rodičovství trvat.
(4) S tudent má povinnost písemně oznámit studijnímu oddělení univerzity bez zbytečného
odkladu případné změny data, do kdy má uznaná doba rodičovství trvat.
(5)
O žádostech rozhoduje děkan u studentů zapsaných ve studijních programech
uskutečňovaných fakultou, rektor u studentů zapsaných ve studijních programech uskutečňovaných
univerzitou spolu s vysokoškolským ústavem (dále jen „rozhodující orgán").
(6)
Evidenci uznané doby rodičovství zaznamenávají zaměstnanci studijního oddělení do výkazu
o studiu, do matriky studentů a informačního systému S TAG („evidence") na základě žádosti
o zohlednění uznané doby rodičovství studentů podložených relevantními doklady.
ČI. 3
Relevantní doklady
Relevantními doklady pro uplatnění práv plynoucích z uznané doby rodičovství jsou úředně ověřené
kopie (případně originály nebo stejnopisy) těchto dokladů:
a)

lékařského potvrzení (potvrzení gynekologa) o předpokládaném datu porodu, pokud o zohlednění
uznané doby rodičovství žádá těhotná studentka. Uznanou dobu rodičovství nelze těhotné
studentce zaznamenat do evidence dříve než osm týdnů před tímto datem.

b) lékařského potvrzení (potvrzení gynekologa) o skutečném datu porodu, pokud v době, ve které by
matce náležela mateřská dovolená, přebírá dítě do péče otec. Uznanou dobu rodičovství lze otci
zaznamenat do evidence nejdříve k datu porodu.
c)

rodného listu dítěte a písemného potvrzení o přiznání dávky vydané orgánem státní sociální
podpory České republiky v termínu nejpozději do 20. týdne po porodu. V opačném případě bude
záznam uznané doby rodičovství ukončen ke konci 20. týdne po předpokládaném datu porodu.

d) rozhodnutí příslušného orgánu, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče
nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory1 (týká se případů převzetí dítěte do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítěte, jehož matka
zemřela2).
ČI. 4
Poplatky za studium
(1)
Při výpočtu celkové doby studia se od celkové doby studia vypočtené podle § 58 odst. 3 zákona
o vysokých školách studentům, kteří doložili na studijní oddělení písemné oznámení o nástupu uznané
doby rodičovství podloženou relevantními doklady uvedenými v předchozím či. 3, odečte uznaná doba
rodičovství.
(2) S kutečnosti rozhodné pro odečet uznané doby rodičovství je student povinen prokázat
nejpozději přede dnem, kdy příslušné rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem nabude
právní moci.
1
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§ 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
§ 197 odst. 1 zákoníku práce

(3)
K uplatnění práva na zohlednění uznané rodičovství pro účely vyměření poplatku za studium
podle či 58 odst. 3 zákona musí student podat písemnou žádost s relevantními doklady v souladu s či.
2a3.
ČI. 5
Přerušení studia
(1) S tudent má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či
rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství.
(2)
K uplatnění práva musí student v uznané době rodičovství písemně požádat prostřednictvím
studijního oddělení o přerušení studia. Rozhodující orgán žádosti vyhoví vždy, pokud jsou splněny
podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku a případné další náležitosti dle či. 2 a 3.
(3)
V žádosti dle odst. 2 tohoto článku je nutno specifikovat datum, od kdy je přerušení studia
žádáno a dobu, na kterou má být studium přerušeno. K žádosti je nutno předložit písemné oznámení
o nástupu na uznanou dobu rodičovství spolu s relevantními doklady, pokud dosud nebyly studijnímu
oddělení předloženy.
(4)
Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení
studia ani do maximální doby studia stanovené S tudijním a zkušebním řádem S lezské univerzity
v Opavě, v platném znění.
(5)
V případě, že student bude mít studium přerušeno a nastane u něj skutečnost zakládající vznik
uznané doby rodičovství, je student oprávněn písemně požádat prostřednictvím studijního oddělení
o zaznamenání změny důvodu přerušení studia spočívajícího v nástupu uznané doby rodičovství. Na
obsah a přílohy žádosti se ustanovení odst. 3 tohoto článku použije obdobně. Uznaná doba rodičovství
se ani v tomto případě nezapočítává do celkové doby přerušení studia.
(6)
Osoba v uznané době rodičovství může písemně požádat o ukončení přerušení studia a
opětovný zápis ke studiu dříve, než uplyne doba, na kterou bylo studium přerušeno. O této žádosti
rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí o přerušení studia, přičemž žádosti vyhoví vždy, pokud se
datum opětovného zápisu do studia shoduje s datem zahájení semestru, v ostatních případech žádosti
vyhoví, nebrání-Ii tomu rozvržení akademického roku.
ČI. 6
Prodloužení lhůt k plnění povinností
(1)
V souvislosti s péčí o dítě má student právo na prodloužení lhůty pro plnění studijních
povinností, (jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího ročníku) o dobu, po kterou by jinak
trvalo čerpání mateřské dovolené (matka dítěte), případně rodičovské dovolené (otec dítěte, který
přebírá dítě do péče v době, ve které by matce náležela mateřská dovolená), a to za podmínky, že v této
době studium nepřeruší. V souladu se studijním a zkušebním řádem je lhůtou pro plnění studijních
povinností konec příslušného akademického roku.
(2)
K uplatnění práva musí student o prodloužení lhůty dle odstavce 1 tohoto článku písemně
požádat prostřednictvím studijního oddělení, a to zpravidla 30 dní před jejich uplynutím. Rozhodující
orgán žádosti vyhoví vždy, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 tohoto článku a případné
další náležitosti dle či. 2 a 3.
(3)
V žádosti o prodloužení lhůty k plnění povinností je nutno specifikovat její délku. K žádosti je
nutno předložit oznámení o nástupu na mateřskou, případně rodičovskou, dovolenou spolu s
relevantními doklady, pokud dosud nebyly studijnímu oddělení předloženy.
(4)
Způsob plnění studijních povinností v prodloužené lhůtě je zpravidla uveden v individuálním
studijním plánu (Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě, či. 5 odst. 5 písm. f).

(5)
Uplatní-li se prodloužení lhůty pro plnění studijních povinností, provede studijní oddělení
kontrolu plnění studijních povinností do 30 dnů od jejího uplynutí.
ČI. 7
Závěrečná ustanovení
(1)
V řízeních zahájených v období mezi nabytím účinnosti novely zákona o vysokých školách
ke dni 1. dubna 2013 a změn vnitřních předpisů univerzity bude rozhodováno dle již platné a účinné
novely zákona o vysokých školách.
(2)

Pokyn rektora č. 1/2013 ze dne 13. srpna 2013 se zrušuje.

(3)

Tento pokyn rektora nabývá účinnosti dnem vydání.
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