Pravidla organizace sportovních aktivit
a podmínky pro udělení zápočtů
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1

Sportovní aktivity

Pravidla organizace sportovních aktivit upřesňuje platný Studijní a zkušební řád VŠPJ (článek
15 Kreditní systém odst. g, h) a Metodický pokyn k organizaci výuky v akreditovaných
studijních programech VŠPJ (kapitola 3. Volitelné předměty). Dále uvedené informace jsou v
nich přímo uvedeny, nebo z nich vyplývají.
Sportovní aktivity jsou primárně určeny pro studenty prezenční formy studia (studenti
distanční formy se aktivit mohou po dohodě s vedoucím Kabinetu sportů také účastnit, ale
pouze bez nároku na získání zápočtu a kreditu).
Student si může během svého studia zapsat libovolný počet sportovních aktivit, přičemž každá
aktivita je ohodnocena jedním kreditem. Do celkového počtu kreditů potřebných k úspěšnému
ukončení studia jsou studentům za absolvování zvolených sportovních aktivit započítány
maximálně 2 kredity. Kredity za třetí a další absolvovanou sportovní aktivitu mohou být využity
jako postupové kredity v rámci daného semestru, ale do konečného počtu kreditů se
nezapočítávají.

Student si musí volitelné předměty, o jejichž studium by měl v následujícím semestru zájem,
registrovat. V daném semestru lze registrovat nejvýše 3 volitelné studijní předměty.
Sportovní aktivity si může zapsat i student 1. semestru.
Každý volitelný sport, který si student zapíše a nezruší v uvedené lhůtě, by měl úspěšně
dokončit. V průběhu celého studia je možné nedokončit nejvýše dva volitelné studijní
předměty, které si student zapsal a nezrušil. Výjimku z tohoto pravidla může v odůvodněných
případech povolit prorektor pro studium.
V případě opakovaného zápisu volitelného sportu je student povinen získat zápočet
opakovaně. Do celkového počtu kreditů potřebných k úspěšnému ukončení studia nejsou
kredity za opakovaně zapsaný studijní předmět započítávány. Takto získané kredity mohou být
využity jen jako postupové kredity.
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Zápočtové požadavky

Klíčovou podmínkou pro získání zápočtu za danou sportovní aktivitu je aktivní účast v průběhu
daného počtu hodiny. U kurzů je třeba absolvovat kurz v plném rozsahu.
U semestrálního sportu je minimum účasti dáno hranicí 80 % z celkového počtu konaných
vyučovacích jednotek, není-li daný semestr zkrácen praxí (tj. trvá-li 14 týdnů), což odpovídá 12
účastem.
V případě déle trvající praxe v průběhu semestru je třeba, aby student tento fakt konzultoval
nejpozději na úvodní hodině s vyučujícím a shodl se s ním na reálnosti splnit podmínky zápočtu
v daném semestru.
Pokud se v určitý den nekoná výuka na VŠPJ z důvodu státního svátku, rektorského volna či
mimořádné události, student nemá povinnost tento den nahrazovat, hodina se mu započítá
jako účast.
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Omluvy ze sportovních aktivit

Omluvy z různých důvodů (zdravotních, osobních) nejsou zohledňovány, každý student má
možnost zvolit si, kdy a jak podmínky zápočtu splní. Pohybová kvalita a šikovnost studentů je
pochopitelně vítána, ale nemůže vést k nároku úlev na docházce.
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Náhrady sportovních aktivit

Náhradou je míněna účast na sportovní aktivitě v rámci jiné skupiny (tedy i jiného sportu)
realizované v rámci výuky v daném semestru. Za náhradu se též považuje účast na turnajích a
dalších sportovních akcích pořádaných kabinetem sportů.
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Poplatky za sportovní aktivity

Většina sportovních aktivit je zpoplatněna určitou částkou za semestr. Výše tohoto poplatku
je uvedena jednak v přehledu sportovních aktivit zveřejněném na webu kabinetu sportů pro
daný semestr a v anotaci předmětu (informace o předmětu v rozvrhu). Student má nárok v
rámci náhrady účasti na dvě bezplatné účasti v určité skupině. Každá další účast je
zpoplatněna stejnou částkou, jakou platí studenti, kteří jsou v dané skupině zapsaní.
Poplatky za semestrální sporty je třeba zaplatit v hotovosti na pokladně školy v termínu
uvedeném v anotaci předmětu. Student je povinen při své druhé účasti v uvedeném sportu
předložit potvrzení o zaplacení, vyučující jej zkontroluje. V případě nezaplacení poplatku, je
student jednou upozorněn, poté již nemůže danou hodinu absolvovat.
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Osoba zodpovědná za sportovní aktivity

Vedoucí Kabinetu sportů jmenuje vyučujícího sportovního aktivity nebo vedoucího
sportovního kurzu a ten plně zodpovídá za její organizaci. Pokud studenti absolvují náhradu
semestrálního sportu účastí v jiné skupině, je jejich povinností informovat o této skutečnosti
vyučující obou skupin (té, v níž jsou zaregistrováni i té, kde náhradu realizují) a zajistit si doklad
o absolvované náhradě.
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Úrazy

Studenti jsou okamžikem zápisu pojištěni v rámci aktivit organizovaných školou. V případě
úrazu je třeba neprodleně informovat vyučujícího, aby mohl být proveden záznam o úrazu.

V Jihlavě 1. 4. 2020

Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D.
(vedoucí Kabinetu sportů)

