I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VOLEBNÍHO A JEDNACÍHO ŘÁDU
AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Pedagogické fakulty
se podle Čl. 27 odst. 1 písm. b) a Čl. 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
a podle čl. 6 Statutu Pedagogické fakulty usnesl na tomto
Volebním a jednacím řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty
jako na jejím vnitřním předpisu.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát Pedagogické fakulty (dále jen akademický senát) je jejím
samosprávným zastupitelským akademickým orgánem podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých
školách) a v souladu se statutem Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita) a
statutem Pedagogické fakulty (dále jen fakulta) této univerzity.
2. Členové akademického senátu jsou voleni akademickou obcí fakulty (dále jen
akademickou obcí), jíž odpovídají za svou činnost.
Čl. 2
Struktura akademické obce
1. Členy akademické obce jsou akademičtí pracovníci působící na fakultě, pokud nejsou
členy akademické obce jiné fakulty, a studenti zapsaní na fakultě.
2. Pro účely voleb jsou členové akademické obce z řad akademických pracovníků rozděleni
do tří volebních kurií, členové akademické obce z řad studentů do šesti kurií.
3. Rozdělení akademické obce do jednotlivých kurií provádí akademický senát tak, aby byl
splněn požadavek rovných a přímých voleb. Přehled kurií části akademické obce z řad
akademických pracovníků a metodika rozdělování kurií studentské části akademické obce
tvoří přílohu tohoto řádu.

Čl. 3
Složení akademického senátu
1. Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.
2. Akademický senát má dvacet čtyři členů, z nichž je dvanáct akademických pracovníků a
dvanáct studentů.
3. Členství v akademickém senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce člena
senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora univerzity a děkana,
proděkana a tajemníka fakulty.
Čl. 4
Orgány akademického senátu
1. Orgány akademického senátu jsou předseda, místopředsedové a komise.
2. Předseda akademického senátu je volen členy senátu z řad akademických pracovníků,
kteří jsou členy senátu. Kandidáta na tuto funkci může navrhnout kterýkoli člen senátu.
3. Předseda akademického senátu zejména svolává zasedání senátu, řídí je, podepisuje
usnesení senátu, ověřuje a parafuje zápis z jednání senátu a reprezentuje senát navenek.
4. Volbu předsedy akademického senátu řídí tříčlenná komise, kterou volí senát. Volba se
provádí tajným hlasováním; v případě, že jsou navrženi jeden nebo dva kandidáti
jednokolovou volbou, přičemž předsedou se stane kandidát, který dosáhne prosté většiny
hlasů přítomných členů senátu, v případě, že je navrženo více kandidátů je volba
dvoukolová. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů;
druhé kolo je organizováno obdobně jako v případě jednokolové volby. Pokud v
některém kole voleb dosáhnou kandidáti na postupových místech stejného počtu hlasů,
rozhoduje los.
5. Funkční období předsedy akademického senátu je dvouleté.
6. Předsedu akademického senátu je možné odvolat v případě přijetí usnesení akademického
senátu o vyslovení nedůvěry na základě výsledku hlasování. Toto hlasování je tajné a lze
jej iniciovat žádostí nejméně pěti členů senátu.
7. Akademický senát volí z řad svých členů dva místopředsedy, a to jednoho
z akademických pracovníků a jednoho ze studentů.
8. Místopředsedové akademického senátu zejména zastupují předsedu senátu v průběhu jeho
nepřítomnosti nebo po dobu, po kterou není schopen vykonávat svou funkci. Podpisové
právo má po dohodě jeden z nich, zpravidla místopředseda z řad akademických
pracovníků.
9. Při volbě místopředsedů akademického senátu se postupuje obdobně jako při volbě
předsedy senátu.
10. Odvolání místopředsedy akademického senátu z funkce probíhá stejně jako v případě
předsedy senátu, tedy podle Čl. 4 odstavce 6 tohoto řádu.
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11. Komise zřizuje akademický senát jako své iniciační a kontrolní orgány v jednotlivých
oblastech své působnosti. Komise mohou být stálé nebo dočasné.
12. Členové komise jsou jednotlivě voleni akademickým senátem. Kandidát na člena komise
se může přihlásit sám, nebo ho navrhne člen senátu. Členy komise nemusí být členové
akademického senátu, pouze předseda komise, zvolený členy komise způsobem
analogickým s volbou popsanou v Čl. 4 odstavec 4 tohoto řádu, musí být vždy z řad členů
senátu. Odvolání člena komise probíhá analogicky s Čl. 4 odstavcem 6 tohoto řádu.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů akademického senátu
1. Člen akademického senátu je povinen zúčastňovat se jednání akademického senátu,
aktivně se na nich podílet a odpovědně plnit svěřené úkoly.
2. Člen akademického senátu má při jednání senátu právo předkládat své návrhy, podněty a
připomínky k otázkám působnosti senátu a požadovat jejich řešení.
3. Člen akademického senátu, který neplní řádně své povinnosti, může být odvolán
akademickou obcí.
Čl. 6
Činnost akademického senátu
1. Akademický senát
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení
akademickému senátu univerzity,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje
jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na
fakultě,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty
a disciplinární komise fakulty,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu
s dlouhodobým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.
1. Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
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2. Akademický senát může navrhnout akademickému senátu univerzity kandidáta na funkci
rektora univerzity, případně může iniciovat projednávání návrhu na odvolání zfunkce
rektora univerzity.
Čl. 7
Jednání akademického senátu
1. Akademický senát se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, s výjimkou
měsíců července a srpna. Zasedání akademického senátu svolává předseda senátu
z vlastní iniciativy nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů senátu, dále na žádost
děkana, proděkana nebo tajemníka fakulty, příp. na žádost nejméně padesáti členů
akademické obce.
2. Svolání se provádí zveřejněním data, času a místa konání na úřední desce senátu ve všech
budovách fakulty, a to nejméně tři pracovní dny před jeho zahájením.
3. Jednání akademického senátu jsou veřejná.
4. Děkan fakulty, nebo v zastoupení proděkan fakulty, má právo vystoupit na zasedání,
kdykoli o to požádá.
5. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který ověřuje a podepisuje předseda senátu. Zápis je
poté nejpozději sedm dní po zasedání zveřejněn na úřední desce senátu v budovách
fakulty a doručen děkanovi fakulty.
6. Akademický senát rozhoduje usnesením, které se uvádí v zápisu; pokud je hlasování
tajné, uvádí se do zápisu i poměr hlasů.
7. Akademický senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
senátu.
8. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně při hlasování nadpoloviční většina přítomných
členů; výjimku tvoří hlasování uvedené v Čl. 6 odstavci 1 písmeno g) a v Čl. 12 odstavci
1, písmeni a) tohoto řádu. Hlasuje se zpravidla veřejně zdvižením ruky, pokud většina
členů senátu na návrh kteréhokoliv člena senátu nerozhodne o tajném hlasování, tzn.
prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasování podle Čl. 6 odstavec 1 písmeno g) je vždy
tajné.
9. Akademický senát si k jednání může přizvat kteréhokoli člena akademické obce, případně
zaměstnance fakulty.
10. Akademický senát může vyzvat člena akademického senátu univerzity zvoleného na
fakultě, aby se dostavil na zasedání akademického senátu a odpověděl na otázku týkající
se jeho funkce, položenou členem akademického senátu nebo členem akademické obce.
11. Na návrh kteréhokoli člena senátu musí dát předsedající hlasovat o přerušení nebo
ukončení jednání senátu.
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Čl. 8
Návrh na jmenování děkana
1. Akademický senát se usnáší o návrhu na jmenování děkana fakulty.
2. Kandidáta na funkci děkana fakulty může písemně navrhnout akademickému senátu
některý z jeho členů nebo nejméně padesát členů akademické obce, a to zpravidla z
profesorů nebo docentů, kteří jsou členy akademické obce. Návrh musí být doložen
písemným souhlasem kandidáta.
3. Akademický senát vyhlásí termín projednávání návrhu na jmenování děkana fakulty
nejméně pět měsíců předem, a to zveřejněním na úřední desce senátu v budovách fakulty
a v informačním systému fakulty.
4. Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedovi senátu, a to nejpozději čtyřicet pět dní
před termínem projednávání návrhu.
5. Po uplynutí lhůty vymezené pro podávání návrhů na kandidáty na funkci děkana fakulty
senát svolá shromáždění akademické obce, na němž se navržení kandidáti představí a
seznámí akademickou obec se svým programem.
6. V období čtyřiceti pěti dnů před projednáváním návrhu akademickým senátem budou
zaregistrovaní kandidáti pozváni na zasedání senátu, kde odpoví na otázky členů senátu
týkající se výkonu funkce děkana fakulty a aspektů s ní spojených.
7. Ve vyhlášeném termínu projednávání návrhu podle odstavce 3 akademický senát
projedná kandidatury a usnese se o návrhu na jmenování děkana fakulty, který předloží
předseda senátu rektorovi univerzity.
8. Návrh na jmenování děkana fakulty je přijat, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční
většina všech členů senátu.
9. V případě, že se akademický senát neusnese ani na jednom z navržených kandidátů,
uskuteční se další kolo hlasování, do kterého postupují ti dva z navržených, kteří získali
největší počet hlasů. Pokud dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou
navržených, nebo jestliže dojde k rovnosti hlasů až na druhém místě, postupují do dalšího
kola též všichni navržení, kteří získali stejný počet hlasů. Další kolo hlasování se
uskuteční i tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů v kole, v němž se hlasovalo pouze o dvou
navržených. Jestliže ani jeden ze dvou navržených, o nichž se hlasovalo v daném kole,
nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, postupuje do dalšího kola ten, kdo
získal větší počet hlasů. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického
senátu jediný navržený, o němž se hlasovalo v daném kole, hlasování končí.
10. Jestliže se akademický senát podle odstavce 9 o návrhu na jmenování děkana fakulty
neusnese, vyhlásí akademický senát ještě týž den na úřední desce senátu termín dalšího
projednávání návrhu na jmenování děkana tak, aby hlasování o návrhu proběhlo pět týdnů
po neúspěšném hlasování. Návrhy kandidáta na funkci děkana se v tomto případě
podávají akademickému senátu podle odstavce 2 do 21 dnů přede dnem hlasování.
11. Řádně navržení kandidáti na funkci děkana se nejméně 7 dní přede dnem hlasování
představí na shromáždění akademické obce (odstavec 5), které svolá akademický senát, a
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nejméně 5 dní před dnem hlasování budou zaregistrování kandidáti pozváni na zasedání
senátu, kde odpoví na otázky členů senátu týkající se výkonu funkce děkana a aspektů
s ní spojených.
12. Akademický senát pět dní před a v den hlasování nebude projednávat žádné informace
související s řádně zaregistrovanými kandidáty na funkci děkana fakulty.
13. Návrh na jmenování děkana fakulty je zveřejněn na úřední desce senátu a v informačním
systému fakulty, a to neprodleně po ukončení zasedání, na kterém byl návrh přijat.
Čl. 9
Návrh na odvolání děkana z funkce
1. Akademický senát může podat rektorovi univerzity návrh na odvolání děkana fakulty
z funkce.
2. Písemný podnět k projednávání odvolání děkana fakulty z funkce může podat
akademickému senátu kterýkoli člen senátu nebo nejméně sto členů akademické obce.
3. Návrh na jeho odvolání z funkce je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny
všech členů senátu.
Čl. 10
Funkční období akademického senátu
1. Funkční období člena senátu z části akademických pracovníků je tříleté, člena studentské
části senátu dvouleté; v případě voleb následujících po rozpuštění senátu podle Čl. 12
bude délka funkčního období členů senátu zvolených za jednotlivé kurie určena losem
tak, aby byla splněna podmínka v odstavci 2.
2. Volby do akademického senátu jsou organizovány tak, aby docházelo každoročně
k obměně jedné třetiny členů z řad akademických pracovníků a jedné poloviny členů
z řad studentů.
3. Členství v akademickém senátu zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu,
předsedovi senátu,
c) společně se zánikem členství v akademické obci,
d) rozpuštěním akademického senátu,
e) na základě vyslovení nedůvěry členovi senátu členy příslušné kurie akademické
obce,
f) jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené
neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu. Na zasedání senátu,
na kterém se má o zbavení mandátu hlasovat, musí být daný člen senátu předem
písemně pozván.
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Čl. 11
Hlasování o nedůvěře členu akademického senátu
1. Jestliže o to předsedu akademického senátu písemně požádá nejméně 10 % členů dané
kurie, je povinen neprodleně vyhlásit hlasování o vyjádření nedůvěry členu senátu; je-li
tímto členem předseda senátu, přejímá vyhlašovací povinnost některý z místopředsedů.
2. Pro přípravu a vyhodnocení hlasování o vyjádření nedůvěry členu senátu a pro dohled nad
ním zvolí senát tříčlennou komisi, jejímž členem nesmí být člen senátu, o němž se
hlasuje.
3. Hlasování o vyjádření nedůvěry členu akademického senátu musí probíhat nejméně ve
třech po sobě následujících pracovních dnech. Členu akademického senátu je vyjádřena
nedůvěra, pokud hlasovalo minimálně 30 % členů dané kurie a pro odvolání senátora se
vyslovila nadpoloviční většina hlasujících. Výsledky hlasování musí být zveřejněny na
úřední desce senátu nejpozději do tří pracovních dnů po jeho ukončení.
4. Jestliže výsledkem hlasování je vyjádření nedůvěry členu akademického senátu, jeho
mandát dnem zveřejnění zaniká.
Čl. 12
Rozpuštění akademického senátu
1. Akademický senát se rozpouští, pokud
a) se na tom hlasováním usnese nejméně 3/5 většina všech členů akademického senátu,
b) společně rezignuje na své členství v akademickém senátu více než 1/2 členů,
c) poklesne počet akademických pracovníků v senátu pod 1/2 nebo studentů pod 1/3,
případně poklesne - li počet členů akademického senátu pod 9,
d) po dobu šesti měsíců akademický senát nekoná podle Čl. 6 tohoto řádu.
2. Na svém posledním zasedání zvolí akademický senát volební komisi, jejíž předseda
neprodleně vyhlásí volby; v případě rozpuštění akademického senátu podle bodu d), nebo
v případě, že akademický senát nezvolil volební komisi, neprodleně vyhlašuje volby a
jmenuje volební komisi děkan.
Čl. 13
Volební právo
1. Právo volit členy akademického senátu má každý člen akademické obce. Hlasuje se
osobně, zastoupení není přípustné.
2. Volby jsou tajné a přímé, jejich přípravu a průběh organizuje volební komise zvolená
akademickým senátem.
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Čl. 14
Podmínky kandidatury
1. Kandidát na členství v akademickém senátu musí být členem akademické obce.
2. Kandidáta do akademického senátu může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce.
Přihláška k registraci kandidáta musí být předána některému z členů volební komise.
Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 10 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje
a jeho písemným souhlasem s kandidaturou.
3. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební komisi písemné prohlášení
o rezignaci.
Čl. 15
Příprava voleb do akademického senátu
1. Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí nejméně tříčlenná volební komise volená
akademickým senátem.
2. Předsedou volební komise je senátor zvolený akademickým senátem, zbývající členové
jsou voleni z členů akademické obce tak, aby v ní byli zastoupeni i nečlenové senátu.
Volební komise odpovídá za přípravu a řádný průběh voleb, o jejichž výsledku
vyhotovuje protokol.
3. Volby do akademického senátu vyhlašuje svým usnesením akademický senát, výjimkou
je vyhlášení voleb podle Čl. 12, odstavce 2. Konání voleb se zveřejní vyhláškou na úřední
desce fakulty a prostřednictvím informačního systému fakulty. Vyhláška obsahuje
seznam kurií, v nichž budou volby probíhat, počet volených zástupců příslušných kurií,
podmínky registrace kandidátů, termín, organizaci, místo konání voleb a složení volební
komise, včetně kontaktů na její členy.
4. Volby se vyhlašují 30 dní před prvním dnem voleb.
5. Kandidátní listiny vyhotoví volební komise zvlášť pro každou kurii. Na kandidátní listině
jsou kandidáti seřazeni v abecedním pořadí. Počet kandidátů není omezen.
6. V nejbližší možné době po ukončení podávání návrhů na kandidáty, nejpozději však pět
dní před prvním dnem voleb, je na úřední desce senátu vyvěšena kandidátní listina.
Čl. 16
Průběh voleb
1. Volby do akademického senátu musí proběhnout nejméně ve čtyřech po sobě
bezprostředně následujících pracovních dnech, a to mimo období prázdnin a zkouškového
období.
2. Každý volič na požádání obdrží proti podpisu jeden hlasovací lístek.
3. Hlasovací lístky se vhazují do volebních schránek, jež jsou zapečetěny předsedou volební
komise. Ten také před sčítáním hlasů volební schránky rozpečetí.
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4. Každý volič hlasuje pro kandidáty své kurie tak, že předepsaným způsobem vyznačí
maximálně stanovený počet jmen na hlasovacím lístku. Vyznačení vyššího počtu jmen
nebo vyznačení jiným než předepsaným způsobem činí hlasovací lístek neplatným.
5. Do akademického senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří získali v jednotlivých kuriích
v pořadí nejvyšší počty hlasů. V případě rovnosti hlasů více kandidátů rozhodne los.
Losování řídí volební komise.
6. Předseda volební komise prohlásí volby do akademického senátu za neplatné, pokud
a) byla pečeť na některé z volebních schránek poškozena,
b) pokud se volební komise na svém zasedání na základě podnětu ze strany člena
akademické obce usnesla, že volby probíhaly neregulérně.
7. Prohlásí-li předseda volební komise volby za neplatné, usnese se akademický senát na
svém nejbližším zasedání na termínu opakovaných voleb do senátu; v případě podle
Čl. 12 odstavce 2 vyhlašuje opakované volby děkan.
8. Opakované volby probíhají nejméně čtyři po sobě bezprostředně následující pracovní dny
a mohou začít nejdříve sedm dní po prohlášení předchozích voleb za neplatné.
9. Protokol o průběhu a výsledcích (volební protokol), a to jak řádných, tak opakovaných,
ověřený a podepsaný předsedou volební komise a předsedou akademického senátu musí
být zveřejněn na úřední desce senátu nejpozději do sedmi dnů po posledním dni voleb.
10. Volební protokol do akademického senátu obsahuje zejména záhlaví, datum, počet členů
akademické obce resp. kurií, počet zúčastněných voličů, seznam zvolených senátorů a
náhradníků s počty obdržených hlasů, záznam o průběhu voleb, jména a podpisy členů
volební komise a předsedy akademického senátu. Přílohy volebního protokolu tvoří:
přihlášky kandidátů, kandidátní listiny, hlasovací lístky. Volební protokol se vyhotovuje
v jedné kopii. Originál a přílohy náleží akademickému senátu, kopie děkanovi.
11. V případě, že v některé kurii nebude zvolen možný počet zástupců, zůstanou tato místa
v akademickém senátu neobsazená, nebrání-li tomu požadavky zákona na počet členů
akademického senátu nebo na jeho složení.
12. Na místo člena akademického senátu, kterému zaniklo členství v akademickém senátu,
může nastoupit jeho náhradník. Náhradníkem se rozumí kandidát na člena akademického
senátu, který se ve volbách umístil v téže kurii na nejbližším nepostupovém místě.
13. Náhradník nastupuje do akademického senátu na zbytek funkčního období člena, kterého
nahradil.
14. Není-li náhradník k dispozici, vyhlásí akademický senát doplňovací volby.
Čl. 17
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se organizují a provádějí obdobným způsobem, jako řádné volby do
akademického senátu.
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Čl. 18
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se jednací a volební řád akademického senátu ze dne 11. 6. 1999.
2. Tento volební a jednací řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 3. 2. 2009
a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1.
3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy
nabyl platnosti.

PhDr. Josef Stracený, CSc., v.r.
předseda akademického senátu

1

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.., v.r.
zastupující děkan

§ 9 odst. l písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne……….
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Příloha
Volebního a jednacího řádu akademického senátu
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Přehled kurií části akademické obce fakulty z řad akademických pracovníků
I. kurie:
Katedra českého jazyka
Katedra české literatury
Katedra anglického jazyka a literatury
Katedra germanistiky
Katedra francouzského jazyka a literatury
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Kabinet výuky cizím jazykům
Katedra tělesné výchovy
II. kurie:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra občanské výchovy a filozofie
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra školní a sociální pedagogiky
Katedra primární pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Ústav výzkumu a rozvoje školství
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
III. kurie:
Katedra výtvarné výchovy
Katedra hudební výchovy
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra biologie a ekologické výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Centrum školského managementu

11

Metodika rozdělování kurií studentské části akademické obce
Akademický senát se pro účely rozdělování studentské části akademické obce do kurií dle
Čl. 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu akademického senátu usnesl na následující metodice
tohoto rozdělování.
Studijních programy (dále jen programy), studijní obory (dále jen obory) a kombinace oborů
(dále jen kombinace) realizované v prezenční formě studia jsou rozdělovány do kurií podle
následujících pravidel, uplatňovaných v uvedeném pořadí:
1. Studenti programu M 7503 Učitelství pro základní školy, obor 047 Učitelství pro 1.
stupeň ZŠ v kombinaci s libovolným oborem/specializací, studenti programu B 7507
Specializace v pedagogice, obor 001 Učitelství pro mateřské školy a studenti programu
M 7501 Pedagogika, obor 010 Pedagogika předškolního věku jsou zařazeni do zelené
kurie.
2. Studenti programu B 7507 Specializace v pedagogice, obor 079 Sbormistrovství
chrámové hudby, programu M 7504 Učitelství pro střední školy, obor 022 učitelství
výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ a dále 156 Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ v libovolné
kombinaci s obory 228 výtvarná výchova, 219 hudební výchova, 218 hra na nástroj a 226
sbormistrovství jsou zařazeni do bílé kurie.
3. Studenti programu M 7504 Učitelství pro střední školy, obor 223 Pedagogika v kombinaci
s libovolným oborem, programu M 7506 Speciální pedagogika, obory 002 Speciální
pedagogika a 014 Učitelství na speciálních školách a studenti programu M 7701
Psychologie, obor 013 Psychologie a speciální pedagogika jsou zařazeni do fialové kurie.
4. Studenti programu M 7504 Učitelství pro střední školy, obor 156 Učitelství VVP pro ZŠ a
SŠ v libovolné kombinaci s oborem 215 český jazyk jsou zařazeni do černé kurie.
5. Studenti programu M 7504 Učitelství pro střední školy, obor 156 Učitelství VVP pro ZŠ a
SŠ v libovolné kombinaci s obory 221 matematika, 124 matematika pro 2. stupeň ZŠ, 214
biologie, 220 chemie, 070 chemie pro 2. stupeň ZŠ, 188 fyzika, 224 rodinná výchova a
227 technická a informační výchova jsou zařazeni do kurie žluté.
6. Studenti dalších programů a kombinací, nebude-li uvedeno explicitně jinak, jsou zařazeni
do modré kurie.
Studenti v doktorských studijních programech si dle svého uvážení zvolí kurii, jíž budou
členy po celou dobu jejich doktorského studia na fakultě.
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