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Vyhláška ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze 

č. 3/2021 

o organizaci a pravidlech studia v přípravných kurzech 
pro	zahraniční studenty 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tato vyhláška upřesňuje organizaci a pravidla studia v ročních přípravných 

kurzech ke studiu akreditovaného studijního programu vysoké školy 

organizované veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a	doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů. Je zaměřena na zajištění kvality výuky v jednotlivých 

studijních skupinách a	dodržování podmínek dlouhodobého pobytu podle zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů. 

Článek 2 
Potvrzení o studiu 

(1) Při vydávání potvrzení za účelem studia, jež umožňuje dlouhodobý pobyt, musí 

student dodat ČVUT MÚVS, kromě potřebných údajů pro vyplnění formuláře, též 

kontakt na sebe (e-mail, telefon, případně adresu). V případě zprostředkování 

studia agenturou, je agentura povinna mít tyto informace k dispozici. 

(2) Po vydání potvrzení je student (prostřednictvím elektronické pošty) informován 

ze strany ČVUT MÚVS, že toto potvrzení bylo vydáno. V případě zprostředkování 

studia agenturou, je agentura povinna tyto informace studentovi poskytnout. 

(3) Student, respektive agentura, je povinna pověřeného pracovníka ČVUT MÚVS 

informovat o konkrétních případech, kdy má informaci, že vízum nebylo vydáno. 

(4) Pověřený pracovník ČVUT MÚVS nejpozději koncem října daného akademického 
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roku projedná s	Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) či jiným odpovědným 

orgánem případy, kdy studentovi bylo vydáno potvrzení za účelem studia a ke 

studiu na ČVUT MÚVS nenastoupil. 

Článek 3 
Průběh studia 

(1) Student je povinen se účastnit výuky. Pokud v	jednom měsíci klesne docházka pod 

80 %, student dostává varování. V případě, že v průběhu studia v	nějakém dalším 

měsíci docházka opět klesne pod 80 %, je student ze studia podmíněně vyloučen, 

ve třetím případě je ze studia vyloučen. O varování, podmíněném vyloučení 

a	vyloučení je informován student, případně agentura – pokud student studuje 

prostřednictvím agentury. Nejpozději do pěti pracovních dnů od rozhodnutí 

o	vyloučení studenta ČVUT MÚVS informuje patřičné instituce (MV ČR, cizinecká 

policie), že toto rozhodnutí bylo vydáno.  
(2) Možnost 20 % absence bez nutnosti dokládat potvrzení o důvodu, není volným 

časem studenta, lze ji využít v případě krátkodobé nemoci (sick day, řešení 

osobních záležitostí, jednání na úřadech, přípravu na nostrifikaci, účast na 

nostrifikačních zkouškách). 

(3) Studentovi může být omluvena delší neúčast, pokud je student nemocen (více jak 

tři dny), nejpozději třetí den od počátku onemocnění informuje o této situaci své 

vyučující (elektronickou poštou, prostřednictvím SMS či jiným domluveným 

způsobem) a do pěti dnů od ukončení nemoci dodá potvrzení od lékaře. Takto 

omluvená neúčast ve výuce není započítaná do 80 % podle odst. 1 Potvrzení od 

lékaře nebude bráno v	úvahu v případě, že student neinformoval vyučující již na 

počátku svého onemocnění, pokud tomu prokazatelně nebránily okolnosti, jež 

student nemohl ovlivnit. 

(4) Při rozhodování o vyloučení je možné zohlednit závažné osobní či rodinné důvody, 

pokud student o takto nastalé situaci neprodleně informuje vyučující 

(elektronickou poštou, prostřednictvím SMS či jiným domluveným způsobem). 

Informace podaná se zpožděním nebude brána v	úvahu. 

(5) V případě omluvené absence student řeší s vyučujícími plán, jak výuku doplnit. 

Vyučující studentovi poskytnou potřebné konzultace a studijní materiály nad 

rámec vyučovaných hodin, které zabezpečují. Student je povinen si dle instrukcí 

učitelů látku doplnit. 
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(6) Student je povinen se na hodiny připravovat a vypracovávat v termínech všechny 

úkoly, které jsou vyučujícími zadány. V případě, že student své úkoly neplní, jde 

o	závažné porušení podmínek studia. Nesplnění tří zadaných úkolů bude 

hodnoceno jako absence v	rozsahu jedné vyučované hodiny (45 minut). 

(7) Student může ke studiu v konkrétní studijní skupině nastoupit maximálně 14 dní 

po zahájení výuky. Je povinen si doplnit veškeré úkoly a postupovat dle 

doporučeného plánu ze strany vyučujících. Pozdější nástup může být odmítnut, 

pokud student neprokáže znalosti úrovni dané skupiny. 

(8) Student se chová dle etických principů, zejména neopisuje, nevyužívá cizí práce 

a	nevydává je za vlastní dílo. V případě závažných porušení těchto principů je jeho 

jednání projednáno před komisí, kterou jmenuje ředitelka ČVUT MÚVS. V případě 

závažného porušování společenských norem a protispolečenského jednání 

(zneužívání návykových látek, agresivní chování) může být student ze studia 

vyloučen. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení. 

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 9. 2021. 

 

 

 

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. v.r. 

ředitelka ČVUT MÚVS 


