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Příkaz přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci 

k zabezpečení docházky studentů oboru Porodní 

asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení  

na ÚPA FZV UP v Olomouci 

 

 

Obsah: Tímto  příkazem přednosty se  specifikují požadavky 

na splnění docházky studentů oboru Porodní 

asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení na  

ÚPA FZV UP  v  Olomouci 

 

      

    Zpracoval: Přednosta a zástupce přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci                   

    

    Platnost: dnem 1. 10. 2014 

    Účinnost: dnem 1. 10. 2014  

 

Rozdělovník:  

přednostky/přednostové ústavů FZV UP  

zástupci přednostů pro výuku 

garanti oborů FZV UP 

sekretariáty ústavů FZV UP 

studenti oboru Porodní asistentka – prezenční i kombinovaná forma 

 

 

 



Odkaz na nadřazenou normu 

 

 Směrnice děkanky FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity 

Palackého v Olomouci (FZV-B3-11/5). 

                                                                            

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

1. Tento příkaz specifikuje požadavky na splnění docházky studentů oboru 

Porodní asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení na ÚPA FZV 

UP  v Olomouci, a doplňuje Směrnici děkanky FZV UP ke Studijnímu a 

zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci (FZV-B3-11/5) platnou od 1. 

9. 2011, a to následovně: 

  

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

 

1. Student je povinen účastnit se přednášek, cvičení a seminářů. Studentovi, který 

se nemohl povinné výuky zúčastnit ze závažných omluvitelných důvodů, může 

vyučující stanovit náhradní způsob splnění zmeškaných studijních povinností. 

Podmínky případné náhradní výuky stanoví garantující pracoviště předmětu.  

2. Pro všechny předměty platí tolerance max. jedné neúčasti studenta na výuce, 

pouze po předchozí řádné omluvě neúčasti. 

 

Článek 3 

Povinnosti studentů 

 

1. U předmětů, kde je vyžadován vyučujícím stážový list, je povinnost studenta 

tento stážový list mít u sebe při výuce. Vyučující do tohoto stážového listu 

potvrdí účast studenta na výuce. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Při nerespektování příkazu přednosty nebude studentovi udělen zápočet se 

všemi dalšími konsekvencemi pro další pokračování studia. 

2. V ostatních ustanoveních platí SMD. 

3. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014. 

 

 

V Olomouci, dne 30. 9. 2014 

doc. MUDr. Martin procházka, Ph.D. 

Přednosta ÚPA FZV UP 


