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Řád celoživotního vzdělávání  

Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Řád celoživotního vzdělávání Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. je vnitřním 

předpisem Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen „VŠAPs“), který upravuje v 

souladu s ustanovením 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 o 

vysokých školách“) bližší podmínky celoživotního vzdělávání na VŠAPs.  

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1) Celoživotním vzděláváním (dále též „CŽV“) se rozumí takové formy vzdělávání, které 

doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti, kvalifikaci  

a kompetence jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec 

akreditovaných studijních programů akreditovaných na VŠAPs.  

2) Celoživotním vzděláváním se také rozumí mimořádné studium jednotlivých předmětů 

obsahově i kreditně shodných s předměty studijních plánů akreditovaných studijních 

programů na VŠAPs. Účastníci CŽV absolvují tyto předměty za stejných podmínek jako 

studenti příslušného akreditovaného studijního programu. 

3) Tento způsob vzdělávání je otevřený všem zájemcům podle podmínek jednotlivých 

programů celoživotního vzdělávání (dále jen „program CŽV“), zájemcům různého věku, 

odborného zaměření a předchozího vzdělání. 

4) Účastník programu CŽV (dále jen „účastník“) není studentem podle zákona o vysokých 

školách. Účastník CŽV v rámci mimořádného studia jednotlivých předmětů může být 

pouze osoba, která není zároveň studentem příslušného studijního programu na VŠAPs. 

 

Článek 3 

Program celoživotního vzdělávání 

1) Program CŽV může být uskutečňován v českém nebo jiném jazyce, prezenční, distanční 

nebo kombinovanou formou, a to zejména jako 

a) vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu, 

b) přípravný kurz ke studiu na vysoké škole, 

c) přípravný kurz k přijímacímu řízení na vysokou školu 

d) kvalifikační vzdělávání, 
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e) doplňující vzdělávání, 

f) rekvalifikační vzdělávání, 

g) praktické profesní vzdělávání, 

h) vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů, 

i) jazykové vzdělávání, 

j) zájmové vzdělávání, 

k) Univerzita třetího věku. 

 

2) Program CŽV se uskutečňuje zejména jako tematický cyklus, kurz, odborné soustředění, 

přednáška, přednáškový cyklus, seminář. 

3) Program CŽV včetně jeho formy vzdělávání a specifikace programu podle odstavce 1, 

vyhlašuje rektor svým rozhodnutím, zpravidla alespoň čtyři měsíce před zahájením 

programu CŽV. 

4) Informace o programu CŽV musí být v dostatečném předstihu před termínem přihlášek 

vhodnou formou zveřejněny a musí obsahovat následující náležitosti: 

a) přesný název programu CŽV, 

b) osobu odpovědnou za program CŽV (odborného garanta), 

c) zaměření a charakteristiku programu CŽV, 

d) číslo akreditace programu CŽV, byla-li udělena 

e) způsob a termín podání přihlášky, 

f) vstupní požadavky a předpoklady uchazeče pro přijetí do programu CŽV, 

g) časový a obsahový plán programu CŽV, 

h) formy výuky a způsob hodnocení v programu CŽV, 

i) způsob ukončení vzdělávání v programu CŽV, 

j) podmínky pro vydání osvědčení o absolvování, 

k) výši a způsob úhrady. 

5) Celoživotní vzdělávání na VŠAPs je zpravidla koordinováno prorektorkou VŠAPs pro 

pedagogickou a studijní činnost. Rektor VŠAPs může zřídit poradní orgán pro celoživotní 

vzdělávání. 

 

Článek 4 

Přijímání uchazečů do programů CŽV 

1) Způsob a podmínky přijímání uchazečů do programů CŽV jsou stanoveny v rozhodnutí 

rektora o vyhlášení každého jednotlivého programu. 

2) V případě mimořádného studia vybraných předmětů podle čl. 2 odst. 2 se uzavírá 

smlouva o mimořádném studiu. 

3) Zájemce přijímá do programu jeho uskutečňovatel a to podle svých kapacitních možností 

a v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání v programu.  
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Článek 5 

Práva a povinnosti účastníka celoživotního vzdělávání 

1) Účastníkem CŽV muže být každý kdo splnil podmínky stanovené pro daný program 

CŽV a byl přijat ke studiu daného programu. Podmínky k přijetí do daného programu 

CŽV jsou stanoveny v popisu příslušného programu CŽV. Účastník má právo na zajištění 

vyhlášených podmínek programu CŽV.  

2) Účastník CŽV je povinen dodržovat podmínky stanovené konkrétním programem CŽV  

a je povinen ve stanovených termínech uhradit stanovenou úplatu. 

3) Nesplnění některé ze stanovených podmínek programu CŽV nebo porušení zákona, 

dalších právních předpisů nebo vnitřních předpisů VŠAPs může být důvodem 

k vyloučení účastníka z programu celoživotního vzdělávání. 

 

Článek 6 

Absolvování programu 

1) Podmínkou absolvování programu je splnění stanovených podmínek pro jeho úspěšné 

ukončení.  

2) Absolventům programu vydá VŠAPs osvědčení o absolvování programu.  

3) Podmínkou absolvování programu zaměřeného na výkon povolání je vykonání závěrečné 

zkoušky, jejíž součástí může být písemná práce. Absolventům programu zaměřeného na 

výkon povolání se též vydá doklad o závěrečné zkoušce s uvedením její klasifikace. V 

osvědčení se též uvede způsobilost, kterou absolvent programu získal.  

 

Článek 7 

Úplata za uskutečňování programu 

1) Program je uskutečňován za úplatu nebo bezplatně.  

2) Výši úplaty za uskutečňování programu, způsob úhrady a termín její splatnosti stanoví na 

základě kalkulace uskutečňovatel programu.  

3) Zaplacení úplaty nebo její části se prokazuje zpravidla nejpozději při zahájení programu; 

podrobnosti určí uskutečňovatel programu.  

4) Na základě písemné žádosti účastníka může být úplata za uskutečňování programu v 

jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo 

prominutí úplaty rozhoduje uskutečňovatel programu. Na snížení ani prominutí úplaty 

nemá účastník nárok. 
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Článek 8 

Univerzita třetího věku 

1) Jedním z programů zaměřených zájmově je Univerzita třetího věku.  

2) Podmínky přijímání zájemců a pravidla uskutečňování a organizace Univerzity třetího 

věku stanoví opatření rektora.  

 

Článek 9 

Evidence účastníků celoživotního vzdělávání 

VŠAPs vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání prostřednictvím studijního 

informačního systému. Obsah evidence určuje prorektorka pro pedagogickou a studijní 

činnost. 

Článek 10 

Společná a závěrečná ustanovení 

1) Další podrobnosti uskutečňování programů CŽV může v souladu s tímto řádem upravit 

uskutečňovatel formou vnitřního předpisu vydaného rektorem. 

2) Pokud se absolvent programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního 

programu stane studentem VŠAPs podle zákona o vysokých školách, mohou mu být 

uznány kredity získané v tomto programu, a to až do výše stanovené zákonem o 

vysokých školách. 

3) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o vysokých školách projednán a 

schválen Akademickou radou VŠAPs dne 14. 6. 2018. 

4) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4  a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách 

dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

5) Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce ve veřejné části webových 

stránek VŠAPs. 
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PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský 

rektor VŠAPs                                                                                                                                                                   

 

 


