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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 87 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 2 a odst. 
4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů dne      8. března 2023 pod č.j.   2004/2023-2                     
Řád celoživotního vzdělávání Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.  

   

 

 

 

        

 ......................................................... 

   Mgr. Karolína Gondková 

     ředitelka odboru vysokých škol 
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Článek 1 Úvodní ustanovení 

Řád celoživotního vzdělávání Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. (dále jen „Řád“) upravuje v souladu 
s ustanovením § 60 a § 60 a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) a Statutem Moravské vysoké školy 
Olomouc, o.p.s. bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. (dále jen 
„MVŠO“). 

 

Článek 2 Základní ustanovení 

1. Celoživotní vzdělávání (dále jen „CŽV“) je takový druh vzdělávání, který doplňuje, rozšiřuje, prohlubuje, 
a obnovuje vědomosti, znalosti a kvalifikaci účastníků CŽV. CŽV je otevřeno zájemcům různého věku, 
odborného zaměření a je široce dostupné. 

2. Do programu CŽV není zahrnuto uskutečňování akreditovaných studijních programů. 

3. Vzdělávání v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona. 

4. Na účastníky CŽV se přiměřeně vztahuje Etický kodex MVŠO a Disciplinární řád MVŠO. 

 

Článek 3 Programy CŽV 

1. Programy CŽV jsou vyhlašovány mimo akreditované studijní programy nebo v jejich rámci na návrh 
prorektora pro vzdělávání a pedagogiku a po schválení rektorem. 

2. CŽV může být poskytováno v těchto základních kategoriích programů: 

a) vzdělávání, které vychází z akreditovaných studijních programů, 

b) vzdělávání v profesním programu „Master of Business Administration“  
(dále jen „program MBA”), 

c) vzdělávání v programech CŽV mimo akreditované studijní programy. 

3. Program CŽV na MVŠO může být uskutečňován v českém nebo cizím jazyce. 

4. Program CŽV na MVŠO může být uskutečňován v prezenční, distanční nebo kombinované formě. 

5. Poskytovatelem programu CŽV může být: 

a) odborný ústav MVŠO, 

b) jiné pracoviště MVŠO,  

c) rektorát MVŠO. 

Program CŽV může být rovněž uskutečňován na základě spolupráce výše uvedených součástí MVŠO, úseků 
rektorátu MVŠO nebo na základě spolupráce s jiným subjektem. 

6. Poskytovatel vyhlašuje program CŽV včetně jeho popisu a obsahu. Popis programu CŽV je evidován 
 v Informačním systému MVŠO. Požadavky na obsah programu CŽV a jeho evidenci stanovuje opatření 
rektora.  

7. Programy CŽV jsou zpravidla zveřejňovány ve veřejné části internetových stránkách MVŠO. Programy MBA 
jsou zveřejňovány nejméně 30 dnů před jejich zahájením. Programy CŽV nebo programy MBA vyhlašuje 
rektor ve spolupráci s prorektorem pro vzdělávání a pedagogiku. 

8. Programy CŽV jsou koordinovány prorektorem pro vzdělávání a pedagogiku. 
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Článek 4 Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů 

1. Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů jsou tvořeny předměty předepsanými studijním 

plánem pro první, případně druhý ročník příslušného akreditovaného studijního programu.  

Za každý řádně absolvovaný a zakončený předmět získá účastník programu CŽV počet kreditů odpovídající 

počtu kreditů získaných studiem daného předmětu v akreditovaném studijním programu.  

2. V případě, že se úspěšný absolvent programu CŽV v rámci akreditovaného studijního programu stane 

studentem MVŠO, může požádat o uznání kreditů získaných v absolvovaném programu CŽV až do výše 60 

% kreditů potřebných k řádnému dokončení studia. 

3. Za úspěšného absolventa programu CŽV se pro účely tohoto vnitřního předpisu považuje absolvent, který 

získal alespoň takový počet kreditů, který je Studijním a zkušebním řádem MVŠO předepsán 

 jako minimální pro zápis do druhého, případně třetího ročníku příslušného akreditovaného studijního 

programu. 

Článek 5 Programy MBA 

1. Programy MBA mohou být realizovány v českém nebo anglickém jazyce. 

2. Realizace programu MBA se řídí čl. 3 odst. 6 tohoto Řádu. 

3. Podmínkami k přijetí ke studiu v programu MBA jsou: minimální dosažené vysokoškolské vzdělání 
bakalářského stupně, doložení znalosti anglického jazyka na úrovni stanovené v požadavcích programu, 
které je požadováno daným programem. Při splnění výše uvedených podmínek a v případě volné kapacity 
je uchazeč přijat bez nutnosti absolvování přijímacího řízení. 

4. Absolvent programu MBA získá osvědčení a bude mu přiznán profesní titul „Master of Business 
Administration“. 

5. Program MBA mohou též souběžně studovat studenti navazujícího magisterského studijního programu 
v prezenční nebo kombinované formě studia uskutečňovaného MVŠO. 

 

Článek 6 Programy CŽV mimo akreditované studijní programy 

1. Programy CŽV mimo akreditované studijní programy jsou zpravidla založeny na absolvování jednotlivých 
kurzů. 

2. Prostřednictvím programů CŽV mimo akreditované studijní programy se uskutečňuje specializační 
vzdělávání, rozšiřující vzdělávání a doplňující vzdělávání. 

3. Každý kurz je zakončen odevzdáním závěrečné práce, testem nebo kombinací těchto forem. 

 

Článek 7 Přijímání zájemců 

Zájemce přijímá do programu CŽV jeho poskytovatel v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímání 
do programu CŽV, a to podle svých kapacitních možností. Do programu CŽV mohou být přijati zájemci z České 
republiky, členských zemí Evropské unie i třetích zemí. 

 

Článek 8 Absolvování programu CŽV 

1. Podmínkou absolvování programu CŽV je splnění stanovených podmínek pro úspěšné ukončení programu 
CŽV. 

2. MVŠO vydá absolventům programu CŽV osvědčení o absolvování programu CŽV. Náležitosti osvědčení jsou 
stanoveny opatřením rektora. 
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Článek 9 Úplata za uskutečňování programu CŽV 

1. Program CŽV nebo program MBA může být zpoplatněn. Výše poplatku je stanovena nejpozději při vyhlášení 
programu CŽV či programem MBA rektorem ve spolupráci s prorektorem pro vzdělávání a pedagogiku. 

2. Výši poplatku za uskutečňování programu CŽV, způsob úhrady a termín jeho splatnosti stanoví 
 na základě kalkulace poskytovatel programu CŽV. 

3. Výše poplatku za vydání osvědčení o absolvovaném programu CŽV je stanovena opatřením rektora MVŠO. 

4. Zaplacení poplatku nebo jeho části prokazuje účastník nejpozději při zahájení programu CŽV; podrobnosti 
stanovuje poskytovatel programu CŽV. 

 

Článek 10  Doplňující ustanovení 

Poskytovatel může v souladu s tímto řádem upravit podrobnosti týkající se celoživotního vzdělávání programu 
CŽV formou opatření rektora MVŠO, vnitřního předpisu nebo opatření manažera vysokoškolského ústavu nebo 
ředitele jiného pracoviště. Opatření podle věty první jsou zveřejňována obvyklým způsobem. 

 

Článek 11  Závěrečná ustanovení 

1. Tento Řád byl schválen ředitelem. 

2. Tento Řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

3. Tento Řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni registrace Ministerstvem školství, mládeže 
 a tělovýchovy. 

 

 

 

 

 

 

   ………………………………………………..                 

 RNDr. Josef Tesařík v. r.  

    Ředitel 


