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ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VYSOKÉ ŠKOLY SOCIÁLNĚ SPRÁVNÍ, z.ú.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.  Celoživotní vzdělávání na Vysoké škole sociálně správní, z.ú. (dále jen „vysoká škola“) představuje ucelený soubor vzdělávacích 
programů, které umožňují celoživotní učení. Mohou být zaměřeny jak na výkon povolání účastníků programů celoživotního 
vzdělávání, tak i zájmově.

2.  Celoživotní vzdělávání na vysoké škole může být poskytováno za úplatu, jejíž výše je stanovena vyhláškou rektora. 

3.  Tento řád upravuje podmínky, za kterých celoživotní vzdělávání probíhá na vysoké škole, a je vnitřním předpisem vysoké školy.

Čl. 2
Charakteristika celoživotního vzdělávání

1.   Programy celoživotního vzdělávání poskytované vysokou školou jsou zveřejněny formou vyhlášky rektora.

2.   Vysoká škola v rámci celoživotního vzdělávání zveřejňuje zejména:

 a) název programu a jeho formu, která může být prezenční, distanční nebo kombinovaná,

 b) stručný popis a charakteristiku daného programu a výši úhrady za studium,

 c) obsahovou náplň programu,

 d) podmínky ukončení jednotlivých předmětů s požadavky kladenými na účastníky,

 e) počet kreditů, které může účastník v rámci daného předmětu získat za jeho úspěšné absolvování.

Čl. 3
Podmínky celoživotního vzdělávání

1.  Celoživotní vzdělávání není studiem ve smyslu 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“). Účastníci celoživotního 
vzdělávání na vysoké škole nemají status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách.

2.  Celoživotní vzdělávání je na vysoké škole poskytováno jak v rámci studijních programů, které jsou na vysoké škole akreditovány, 
tak i mimo ně v rámci specializovaných programů celoživotního vzdělávání, zaměřených zejména na konkrétní znalosti pro praxi.

3.  Účastníkům celoživotního vzdělávání je po jeho úspěšném absolvování vydáno vysokou školou osvědčení podle § 60 odst. 2 
zákona o vysokých školách. Vyžaduje-li to charakter programu, může být vydán také další certifi kát nebo doklad.
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4.  Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky do některého z akreditovaných studijních programů, 
v jejichž rámci absolvují program celoživotního vzdělávání, a jsou následně přijati ke studiu akreditovaného studijního programu, 
mohou žádat o uznání kreditů, které získali v rámci programu celoživotního vzdělávání. Vysoká škola jim může uznat ve smyslu 
ustanovení § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách až 60 % kreditů, které jsou potřebné pro řádné ukončení studia na vysoké 
škole v daném studijním programu. O uznání kreditů rozhoduje rektor.

Čl. 4
Přijetí do programu celoživotního vzdělávání

1.  Zájemce o celoživotní vzdělávání zasílá přihlášku do programu celoživotního vzdělávání.

2.  Uchazeči, kteří podali řádnou přihlášku ke studiu na vysoké škole do některého z bakalářských studijních programů a neuspěli 
u přijímacích zkoušek z kapacitních důvodů, mohou požádat o přijetí do programu celoživotního vzdělávání v rámci daného 
akreditovaného studijního programu. V tomto případě samostatnou přihlášku do celoživotního vzdělávání nepodávají a za 
přihlášku se považuje řádná přihláška ke studiu na vysoké škole.

3.  O přijetí do programu celoživotního vzdělávání rozhoduje výsledek přijímacího řízení, jehož podmínky stanoví rektor vyhláškou 
nejpozději dva měsíce před konáním řádných přijímacích zkoušek. 

4.  O přijetí do programu celoživotního vzdělávání je uchazeč vyrozuměn rozhodnutím rektora.

Čl. 5

Organizace celoživotního vzdělávání

1.  Celoživotní vzdělávání je na vysoké škole organizováno celoškolským pracovištěm, Institutem celoživotního vzdělávání. 

2.  Zájemce, který byl rozhodnutím rektora přijat do programu celoživotního vzdělávání, je povinen absolvovat veškeré předměty 
předepsané pro jednotlivé semestry a ročníky programu tak, jak jsou uvedeny v charakteristice programu celoživotního vzdělávání.

3.  Účastník celoživotního vzdělávání, který úspěšně absolvuje všechny předepsané předměty v rámci programu celoživotního 
vzdělávání a získá stanovený počet kreditů, obdrží osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání.

4.  Účastník, který nesplní podmínky stanovené jednotlivými programy celoživotního vzdělávání, je z tohoto programu vyloučen. 
V tomto případě nemá nárok na vydání osvědčení.
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Čl. 6

Úhrada celoživotního vzdělávání

1.  Celoživotní vzdělávání na vysoké škole může být zpoplatněno a výše poplatků se řídí dalšími předpisy vysoké školy.

2.  Podmínky pro úhradu celoživotního vzdělávání jsou obsaženy ve vyhlášce rektora.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1.  Tento řád celoživotního vzdělávání byl v souladu se Stanovami Vysoké školy sociálně správní, z.ú. schválen správní radou.

2.  Tento řád celoživotního vzdělávání nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti 
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Za správní radu dne 21. 8. 2017
Ing. Linda Foltýnová
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