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Opatření děkana č. 4/2007, 
kterým se stanoví podmínky  

účasti v programu celoživotního vzdělávání na 1. lékařské fakultě  
 
 

Vypracovala: JUDr.Neužilová 
Odpovídá:  Doc.MUDr.Michal Miovský,PhD. 
                   hospodářské odd. děkanátu 
                   finanční účtárna děkanátu 

 

Čl. I    Úvodní ustanovení 

Tento pokyn upravuje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy    
v  Praze bližší podmínky celoživotního vzdělávání probíhajícího počínaje druhým 
semestrem akademického roku 2006/2007 v rámci vzdělávací akce: Specializační 
studium pro metodiky prevence“ (dále jen „vzdělávací akce“) na Univerzitě Karlově 
v Praze, 1. lékařské fakultě (dále jen "1. LF").  

 
Čl. II    Základní ustanovení 

1. Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta je na základě rozhodnutí Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31.10.2006 akreditována (zák.č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) k provádění vzdělávacího 
programu: „Specializační studium pro metodiky prevence – studium k výkonu 
specializačních činností“ a zároveň je oprávněna vydávat osvědčení o jeho 
absolvování. Vzdělávací akce je studiem k výkonu specializovaných činností podle 
vyhl.č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

2. Vzdělávací akce se uskutečňuje za úplatu (viz čl. VI). 
3. Uchazeč se stane účastníkem vzdělávací akce na základě uzavření smlouvy o 

uskutečnění programu celoživotního vzdělávání s 1. LF. Smlouvu uzavře fakulta 
pouze s uchazečem, který se zúčastnil přijímacího řízení  a jehož odborné předpoklady 
prokázané požadovanými listinami  byly přijímací komisí kladně hodnoceny. 
Tříčlennou komisi jmenuje děkan fakulty. 

4. Účastník vzdělávací akce není studentem podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, v platném znění. 

5. Na účastníka se přiměřeně vztahují vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze           
a 1. LF. Účastník je povinen tyto předpisy dodržovat.    

6. Za uskutečňování vzdělávací akce, její kvalitu a další záležitosti spojené se vzdělávací 
akcí a jeho účastníky odpovídá děkanovi koordinátor, kterým je doc.PhDr.Michal 
Miovský,Ph.D., vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK a VFN.  

 
Čl. III    Náplň vzdělávací akce 

1. Obsahová náplň vzdělávací akce je uvedena v příloze č. 1 k tomuto opatření s názvem 
„Popis vzdělávací akce“. 



Čl. IV    Přijímání uchazečů 
1. Do jedné skupiny vzdělávací akce přijímá 1. LF min. 20 a max. 25 uchazečů. 

Vzdělávací akci mohou zahájit současně maximálně dvě skupiny. 
2. Vzdělávací akce je určena uchazečům s ukončeným vysokoškolským vzděláním a 

pracujícím v oblasti primární prevence rizikového chování.  
 
 

Čl. V    Ukončení vzdělávací akce 
1. Těm účastníkům, kteří úspěšně absolvovali vzdělávací akci v plném rozsahu, vydá 1. 

LF, jako součást Univerzity Karlovy v Praze, osvědčení o absolvování vzdělávací akce 
- certifikát.  

2. Podmínkou absolvování vzdělávací akce jako celku je  75% účast v teoretické části 
(část 1), 80% účast v praktické části (část 2) a 100% účast na stáži (část 3), dále 
obhájení závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky. 

 
Čl. VI    Úplata 

 
1. Výše úplaty za vzdělávací akci je stanovena na základě kalkulace na částku 15.960,- 

Kč/účastník. Tato částka je splatná předem a v jediné splátce, pokud nebude smlouvou 
mezi 1.LF a účastníkem stanoveno jinak. Touto smlouvou o uskutečnění programu 
celoživotního vzdělávání budou dále upraveny bližší podrobnosti. Vzor smlouvy je 
přílohou č. 2 k tomuto opatření.  

2. Zaplacení úplaty podle odstavce 1 se prokazuje nejpozději při zahájení vzdělávací 
akce.  

3. Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky, pro něž se nemůže vzdělávací akce 
účastnit, a tuto skutečnost účastník písemně oznámí 1.LF nejpozději 20. den před jejím 
zahájením, tj. před uskutečněním prvního dne výuky, je účastník oprávněn požadovat 
vrácení úplaty, a to ve výši 60% ze zaplacené částky. 

4. Požaduje-li účastník od fakulty provedení administrativních úkonů odlišných od těch, 
které jsou předpokládány tímto opatřením, řídí se úhrada těchto úkonů opatřením 
děkana č. 2/2005, kterým se stanoví výše úhrad za některé úkony. 

 
Čl.VIII    Závěrečná ustanovení 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.  
Opatření se vydává na dobu neurčitou. 
 
 
Příloha:  1. Popis vzdělávací akce 
               2. vzor smlouvy o uskutečňování programu celoživotního vzdělávání 
 
 
 
V Praze dne  27.2.2007 
 
      prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v.r. 
 
 


	Čl. VI    Úplata 

