Informace pro účastníky Doplňujícího pedagogického studia v rámci
celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.
Uskutečňovatel programu:
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Sídlem Albertov 6, 128 43 Praha 2, IČ: 00216208

I.
1. Kurzy Doplňujícího pedagogického studia (dále jen „DPS“) jsou uskutečňovány jako
program celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) dle §60 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů.
2. Účastník DPS není studentem podle §60, odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách.
3. Podmínky pro uskutečňování kurzů DPS, tj. přijetí do programu, konkrétní náplň
(seznam

povinných

předmětů

s

hodinovým

rozsahem,

studijní

povinnosti,

harmonogram v rámci doby trvání programu), jsou zveřejněny ve Studijním
informačním systému UK a také na webových stránkách DPS.
II.
1. Na účastníka se přiměřeně vztahují vnitřní předpisy UK, zejména Studijní a zkušební
řád UK, a dále vnitřní předpisy fakulty. Účastník je povinen seznámit se s vnitřními
předpisy fakulty upravující DPS a s Řádem celoživotního vzdělávání UK v Praze
v aktuálním znění.
2. Řízení ve věcech práv a povinností účastníka DPS probíhá zcela na fakultě. V prvním
stupni rozhoduje proděkan pro celoživotní vzdělávání v součinnosti s garantem
příslušného kurzu, o přezkoumání rozhoduje děkan fakulty.

III.
1. Účastník DPS je oprávněn využívat zařízení a informační technologie (dále jen
„zařízení“) fakulty výlučně pro účely studia DPS.
2. Účastník je povinen seznámit se s dokumentem „Školení BOZP a PO pro účastníky
celoživotního vzdělávání“ a podepsanou první stranu přinést k zápisu do studia.
3. Účastník DPS je povinen při užívání zařízení fakulty dodržovat pravidla stanovená pro
provoz tohoto zařízení, požární předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci. Seznámení účastníka s těmito zásadami a pravidly je povinen provést
zaměstnanec fakulty pověřený předáním zařízení k užívání účastníků.
4. Účastník DPS bere na vědomí, že odpovídá za škodu, která vznikne na zařízení fakulty
a v jejích prostorách v důsledku nedodržení výše uvedených zásad při jeho činnosti
na tomto zařízení, stejně tak jako za škodu na ostatním majetku UK v Praze.

IV.
1. Cena za uskutečnění kurzu DPS je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách v platném znění dohodou.
2. Kurz je koncipován na 4 semestry. Cena za každý semestr je stanovena dle oboru DPS
v Příloze č. 1.
3. První splátka je splatná do data zápisu do kurzu. Další splátky jsou splatné vždy
do prvního dne daného semestru.
4. Max. možná délka studia je stanovena v Příloze č. 1. Výše poplatku za semestry nad
standartní dobu studia je shodná se základní výší poplatku.
5. Poplatek účastník platí za každý semestr, kdy má zapsané předměty ze studijního
plánu, nebo čerpá-li konzultace k závěrečné práci.
6. Pokud účastník nebude v nadcházejícím semestru aktivní, může zažádat garanta
kurzu o prominutí poplatku. Seznam garantů v Příloze č. 1
7. Poplatek je splatný složenkou nebo převodem na bankovní účet fakulty:
38533021/0100, variabilní symbol: 988005, specifický symbol: UKČO (identifikační
číslo na průkazu UK). Pro první splátku je specifickým symbolem ID webové přihlášky.

V.
1. Není-li účastník kurzu studentem nebo zaměstnancem UK, je nutné, aby
bezprostředně po zápisu do kurzu požádal o vydání průkazu externího uživatele služeb
UK spolu s přístupovými údaji do univerzitního systému.
2. O průkaz je možné zažádat na Výdejních centrech průkazů UK. Seznam center
s otevírací dobou: http://www.cuni.cz/UK-1444.html.
3. Poplatek za vydání průkazu je 180 Kč.

VI.
1.

Účastník může bez udání důvodu studium DPS ukončit. Ukončení studia musí být
druhé straně oznámeno písemně. Studium DPS bude účastníkovi ukončeno dnem
doručení oznámení o ukončení.

2. Přírodovědecká fakulta může účastníkovi ukončit studium DPS v případě, že:
a. neplní studijní povinnosti.
b. neplní povinnosti vyplívající z článku IV.
c. závažně porušuje právní předpisy.
d. využívá zařízení fakulty k jiným účelům než ke studiu DPS.
3. V případě ukončení studia DPS ze strany fakulty bude účastník vyrozuměn dopisem
do vlastních rukou.
4. Při ukončení studia DPS ze strany účastníka nebo fakulty nemá účastník nárok
na vrácení poplatku za semestr studia DPS.

VII.
1. O absolvování kurzu DPS vydá fakulta účastníkovi Osvědčení CŽV. Účastník tak získá
způsobilost pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a na SŠ v daném
oboru podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
2. V příloze osvědčení bude uveden přehled vykonaných dílčích studijních povinností
a závěrečných zkoušek spolu s dosaženými výsledky.
VIII.
1. Toto oznámení nabývá platnosti dnem zápisu do kurzu DPS a účinnosti dnem zahájení
kurzu DPS.
2. Účastník DPS je povinen se s tímto oznámením seznámit před podáním přihlášky
do kurzu.
3. Oznámení nenabyde účinnosti, jestli účastník nezaplatí první splátku za kurz DPS
do dne zápisu do kurzu podle článku IV.

V Praze dne
Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
proděkan pro celoživotní vzdělávání

Příloha č. 1 Rozpis otevíraných kurzů se jmény garantů, výší poplatku a max. dobou studia

Otevírané kurzy:
Název kurzu

Kurz

Garant kurzu

Výše

Max. doba

poplatku za

studia**

semestr*
DPSBI

Doplňující pedagogické studium - biologie

RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D.

4500,-

8 semestrů

DPSPRBI

Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - biologie

RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D.

2100,-

8 semestrů

DPSPGG

Doplňující pedagogické studium - geografie

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

4500,-

8 semestrů

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

2500,-

8 semestrů

DPSPRGG Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF - geografie
DPSCHE

Doplňující pedagogické studium - chemie

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

4500,-

8 semestrů

DPSGE

Doplňující pedagogické studium - geologie

doc. RNDr. Václav Kachlík

4500,-

8 semestrů

* aktualizováno pro AR 2016/2017

