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Článek 1 

1) Děkan FZV UP vyhlašuje výběrové řízení na místa studentských pedagogických 
sil na podkladě návrhů přednostů jednotlivých ústavů. Počty míst budou stanoveny 
podle potřeb jednotlivých ústavů. Výběrové řízení se vyhlašuje v měsíci květnu  
a listopadu akademického roku pro následující semestr. 

2) O místo studentské pedagogické síly se mohou ucházet studenti prezenční formy 
studia. Přihlašují se do konce měsíce června a prosince u přednostů jednotlivých 
ústavů  FZV  UP na  příslušný  semestr.  K přihlášení  použijí  formulář,  který  je 
přílohou této směrnice a je ke stažení na webových stránkách FZV UP.

3) Pracovní  náplní  studentské  pedagogické  síly  je  spolupráce  při  zajištění  výuky, 
vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu  (např. příprava didaktické techniky, 
pomůcek, modelů, příprava demonstrací atd.). 

4) Rozsah pracovní náplně studentské pedagogické síly určuje přednosta ústavu. Za 
účelné  využití  stanovené  pracovní  doby  v rozsahu  šesti  hodin  týdně  
v příslušném semestru zodpovídá přednosta ústavu. 

5) Studenti  pracující  jako  studentské  pedagogické  síly  obdrží  stipendium  
v  souladu  se  Směrnicí  děkana  FZV  UP  ke  Stipendijnímu  řádu  Univerzity 
Palackého v Olomouci č. FZV–SD-1/2013.

6) Agendu  spojenou  s  činností  studentských  pedagogických  sil  zajišťuje  vedoucí 
studijní oddělení FZV UP. 

Článek 2

Závěrečná ustanovení

1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
2) Tato směrnice ruší směrnici děkanky FZV UP ke studentské pedagogické činnosti 

FZV-B3-09/12 ze dne 09. 11. 2009.

Příloha č. 1  - Přihláška k výběrovému řízení o místo studentské pedagogické síly



Příloha č. 1

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

___________________________________________________________________________

             Přihláška k výběrovému řízení o místo studentské pedagogické síly
                                          

Jméno a příjmení: _________________________________________

Adresa: __________________________________________________

E-mail:  _____________________________ tel. __________________

Obor studia:   ______________________  ročník:  _______________

Na akademický rok/semestr:  ________________________________

Datum:                                   Podpis:
_________________________________________________________

Žádost předložte přednostce/přednostovi příslušného ústavu FZV

Vyjádření přednostky/přednosty:

________________________________________________________________

____________________________________________________

Datum:                                   Podpis:
__________________________________________________________

Rozhodnutí děkana  FZV UP v     Olomouci:  

__________________________________________________________

Datum:                                   Podpis děkana FZV UP:
__________________________________________________________


