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Č.j. MU-IS/197059/2019/1031605/FSpS 
 

Opatření děkana č. 2/2019 

K přijetí do programu celoživotního vzdělávání,  
přechodu do řádného studia a uznávání předmětů  

účastníků celoživotního vzdělávání 
 

(ve znění účinném od 1. 11. 2019) 
 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Požadavky přechodu do řádného studia vyplývají ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 
ze Statutu MU, ze Studijního a zkušebního řádu MU (dále SZŘ) a z Řádu celoživotního vzdělávání 
Fakulty sportovních studií MU (dále jen FSpS).  

Článek 2 
Podmínky a způsob přijetí do programu celoživotního vzdělávání FSpS 

I. PODMÍNKY PŘIJETÍ (platí při splnění všech 3 podmínek): 

(1) dosažení úplného středního vzdělání s maturitou; 

(2) podání přihlášky do programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) a uhrazení poplatku za 
přihlášku ve stanoveném termínu; 

(3) rozhodnutí o přijetí přijímací komisí děkana fakulty dle uvedených kritérií, a to v pořadí: 

a) uchazeč vykonal přijímací zkoušku ke studiu na FSpS MU do stejného programu pro daný 
akademický rok a nebyl ke studiu přijat, 

b) uchazeč vykonal přijímací zkoušku ke studiu kteréhokoli studijního programu na FSpS 
Masarykovy univerzity pro daný akademický rok, 

c) ostatní uchazeči dle rozhodnutí děkana fakulty. 

II. PODMÍNKY PRO ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ (platí při splnění všech 4/5 podmínek) 

(1) uzavření Smlouvy o realizaci programu CŽV, 

(2) uhrazení ceny vzdělávání za I. ročník vzdělávání v programu CŽV FSpS, 

(3) doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, 

(4) posudek tělovýchovného lékaře, 

(5) obor/program Fyzioterapie potvrzení o provedeném očkování proti žloutence typu B. 

Článek 3 
Způsob přechodu 

I. ÚČASTNÍCI BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ 

(1) Účastník CŽV FSpS může být převeden do řádného studia FSpS po absolvování 1. ročníku 
programu CŽV při splnění následujících podmínek: 
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a) Podá přihlášku ke studiu do shodného programu a formy studia, ve kterém probíhá program 
CŽV. Přihláška se podává prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity, a to 
v termínu k tomu určeném. Účastník je povinen dokládat i přílohy přihlášky, které jsou 
vyžadovány platnými kritérii přijímacího řízení FSpS MU. 

b) Absolvuje přijímací řízení, na základě výsledků je přijat. Je zapsán do řádného studia včetně 
uznání všech úspěšně splněných předmětů v programu CŽV. 

(2) Účastník CŽV FSpS může být převeden do řádného studia FSpS po absolvování 2. ročníku 
programu CŽV při splnění následujících podmínek: 

a) Podá přihlášku ke studiu do shodného programu a formy studia, ve kterém probíhá program 
CŽV. Přihláška se podává prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity, a to 
v termínu k tomu určeném. Účastník je povinen dokládat i přílohy přihlášky, které jsou 
vyžadovány platnými kritérii přijímacího řízení FSpS MU. 

b) Splní nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo nejméně 30 kreditů v předešlém 
semestru a zároveň dosáhne celkem nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty 
odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu 
řízení. 

c) Účastník CŽV FSpS požádá o prominutí přijímací zkoušky. Žádost podává v termínu shodném 
pro podání přihlášky ke studiu, tj. do konce února. 

d) Děkan FSpS žádostem o prominutí přijímacích zkoušek vyhoví, jsou-li splněny podmínky pro 
prominutí do konce zkouškového období jarního semestru (4. semestru) dle tohoto opatření. 
Termíny jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku. 

II. ÚČASTNÍCI NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ 

(1) Účastník CŽV FSpS může být převeden do řádného studia FSpS po splnění následujících 
podmínek: 

a) Podá přihlášku ke studiu do shodného programu a formy studia, ve kterém probíhá program 
CŽV. Přihláška se podává prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity, a to 
v termínu k tomu určeném. Účastník je povinen dokládat i přílohy přihlášky, které jsou 
vyžadovány platnými kritérii přijímacího řízení FSpS MU. 

b) Splní nejméně 50 kreditů v aktuálním akademickém roce, a to za absolvované studijní předměty 
odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu 
řízení. 

c) Účastník CŽV FSpS může požádat o prominutí přijímací zkoušky. Žádost podává v termínu 
shodném pro podání přihlášky ke studiu, tj. do konce dubna. 

d) Děkan FSpS žádostem o prominutí přijímacích zkoušek vyhoví, jsou-li splněny podmínky pro 
prominutí do konce zkouškového období jarního semestru (2. semestru) dle tohoto opatření. 
Termíny jsou stanoveny v harmonogramu akademického roku. 

Článek 4 
Přijetí do řádného studia 

(1) Na základě podání přihlášky a předložení žádosti o prominutí přijímací zkoušky zasedne přijímací 
komise a rozhodne o přijetí/nepřijetí. 

(2) Dnem rozhodnutí přijímací komise o přijetí vzniká účastníkovi CŽV FSpS právo na přechod do 
řádného studia. 

(3) V Informačním systému MU je přijatým účastníkům CŽV založeno nové studium.  

I. Zápis do bakalářského studia se uskuteční: 

a) nejpozději do 30. 5. v případě, že účastník splnil podmínky k přestupu po ukončení 3. semestru 
programu CŽV – studenti jsou evidenčně zapsáni do shodného semestru, ve kterém byli 
evidováni jako účastníci CŽV; 
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b) nejpozději do 30. 9. v případě, že účastník splnil podmínky k přestupu po ukončení 4. semestru 
programu CŽV – studenti jsou evidenčně zapsáni do semestru, který navazuje na absolvovaný 
program CŽV. 

II. Zápis do navazujícího magisterského studia se uskuteční: 

a) nejpozději do 30. 9. v případě, že účastník splnil podmínky k přestupu po ukončení 2. semestru 
programu CŽV – studenti jsou evidenčně zapsáni do semestru, který navazuje na absolvovaný 
program CŽV; 

b) O termínu zápisu budou účastníci CŽV informováni studijním oddělením FSpS prostřednictvím 
e-mailu IS MU. V případě, že se účastník nemůže dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je 
povinen se do 5 dnů od zaslání informace omluvit studijnímu oddělení. Pokud tak neučiní, 
k zápisu do řádného studia nedojde. Účastník obdrží písemné vyjádření o nepřijetí ke studiu. 

(4) Dnem zápisu do studia je ukončen program CŽV. 

Článek 5 
Uznání a zápis předmětů 

(1) Účastníkům CŽV přechodem do řádného studia dle tohoto opatření budou na základě přijetí ke 
studiu uznány předměty absolvované v rámci celoživotního vzdělávání, a to i předměty volitelné. 

(2) Předměty absolvované v rámci CŽV mohou být dle Studijního a zkušebního řádu MU (článek 14 
odst. 4) uznány pouze do výše 60 % minimální kreditové hodnoty studia (tj. pro bakalářské studium 
do výše 108 kreditů, pro navazující studium do výše 72 kreditů), pro něž jsou předměty uznávány. 

(3) V případě přechodu do řádného bakalářského studia dle Článku 3 odstavce (2) d) tohoto Opatření 
budou převedeny nesplněné předměty zapsané v semestru, ve kterém dochází k přechodu do 
řádného studia. 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací opatření pověřuji 
proděkana pro studium a proděkana pro CŽV FSpS MU. 

(2) Kontrolu dodržování provádí proděkan pro studium FSpS MU. 

(3) Tato opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti dne 1. 11. 2019. 

(4) Dnem nabytí účinnosti tohoto Opatření se ruší platnost Opatření děkana FSpS MU č. 9/2013. 

 
 
V Brně dne 30. 10. 2019 
 
 
 

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. 
děkan FSpS MU 
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