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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1) V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU je Univerzita třetího věku (dále jen
„U3V“) programem celoživotního vzdělávání umožňujícím časově neomezené neprofesní
studium na vysokoškolské úrovni. Studium v U3V je určeno pro zájmové vzdělávání,
zejména seniorů.
(2) Účastníci U3V nemají statut studenta ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném
znění.
Článek 2
Poslání U3V
(1) Posláním U3V je zabezpečení zájmového vzdělávání s cílem vytvoření a posílení
mezigeneračního rozhovoru otevřením a zpřístupněním vysokoškolského prostředí
seniorům.
(2) Dalšími cíli U3V je otevření univerzitních zdrojů, poznatků, vědomostí a dovedností
veřejnosti s cílem zejména:
dbát na kvalitu seniorského univerzitního vzdělávání a podporovat zájem o její
udržení,
b) navazovat styky s obdobnými institucemi,
c) vytvářet předpoklady pro mezigenerační dialog s cílem posílit solidaritu generací.
a)

(2) Programy U3V se realizují v součinnosti s Asociací univerzit třetího věku ČR.
Článek 3
Organizace a řízení U3V
(1) ZČU zajišťuje pedagogické působení na U3V a podporuje i další aktivity U3V, zejména
společenské kontakty a kontakty se zahraničními U3V.
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(2) Kurzy U3V podléhají akreditaci, kterou uděluje Rada celoživotního vzdělávání ZČU (dále
jen „rada“), v souladu s čl. 20 Řádu celoživotního vzdělávání (dále jen „ŘCV“); posuzuje
přitom cíl, obsah, formu a zajištění výuky. Z jednotlivých kurzů jsou vytvářeny obory a
předměty studia.
(3) O zásadních záležitostech týkajících se U3V rozhoduje manažer U3V spolu s garantem
U3V.
(4) Pořadatelem U3V je Odbor celoživotního vzdělávání – oddělení Univerzita třetího věku.
Pořadatel zodpovídá za personální, finanční, materiální, administrativní a další
zabezpečení činnosti U3V – viz čl. 19 odst. 2 ŘCV.
(5) Garanta U3V jmenuje a odvolává na návrh manažera U3V po projednání v radě rektor.
Jmenováním se garant U3V stává členem rady. Garant U3V zejména vytváří koncepci
rozvoje U3V – viz čl. 18 ŘCV.
(6) Garanta kurzu U3V jmenuje a odvolává manažer U3V. Garant kurzu U3V připravuje ve
spolupráci s manažerem U3V návrh na udělení akreditace kurzu, který je předkládán radě.
Dále garant kurzu U3V připravuje harmonogram výuky daného kurzu, organizuje
personální zajištění výuky a odpovídá za včasné zpracování podkladů, zadání a formu
semestrálních prací a jejich vyhodnocení.
(7) Manažerem U3V je vedoucí oddělení Univerzity třetího věku. Manažer U3V:
a)
b)
c)
d)
e)

organizuje činnost U3V,
spolupracuje s garantem U3V a s garanty kurzů U3V,
koordinuje tvorbu harmonogramu výuky,
vede evidenci účastníků a
vyřizuje další administrativní záležitosti U3V.

Manažer U3V a garant U3V navrhují a zajišťují ve spolupráci se součástmi ZČU a
externími institucemi výukové činnosti U3V pro jednotlivé akademické roky, zastupují
U3V navenek.

Článek 4
Pedagogické zázemí U3V
(1) Na U3V přednášejí akademičtí pracovníci ZČU, vědečtí pracovníci a další významné
osobnosti vědeckého, kulturního a společenského života.
(2) Za výběr přednášejících zodpovídají garant kurzu U3V a manažer U3V.
(3) Vyplacení odměny přednášejícím zajišťuje manažer U3V.
(4) Povinností přednášejícího U3V je kromě vlastní výuky i písemné zpracování sylabu v
minimálním rozsahu jedné normostrany na jednu přednášku a spolupráce s garantem
kurzu U3V na přípravě a vyhodnocení semestrální práce.

Článek 5
Ekonomické zabezpečení činnosti U3V
(1) Činnost U3V je ekonomicky zajištěna v rámci rozpočtu Odboru celoživotního vzdělávání.
(2) Rada schvaluje na návrh manažera U3V a garanta U3V výši úplaty za účast v U3V (dále
jen „kurzovné“) pro jednotlivé akademické roky. V případě spolufinancování programu
U3V městem/krajem se může výše kurzovného lišit. Odlišná výše kurzovného musí být
odůvodněna a schválena manažerem U3V a garantem U3V.
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(3) Manažer U3V výši kurzovného, formu a termín jeho splatnosti zveřejní do 30. 6.
předchozího akademického roku na www.u3v.zcu.cz.
ČÁST DRUHÁ
Studium U3V
Článek 6
Studium U3V
(1) Pravidla pro zápis do studia U3V stanoví manažer U3V a nejpozději do 30. 6. je zveřejní
na webových stránkách www.u3v.zcu.cz.
(2) Podmínkou zápisu uchazeče do studia U3V v daném akademickém roce je zaplacení
kurzovného. Kurzovné je nevratné.
(3) Zápis se uskutečňuje do vyčerpání stanovené kapacity kurzu.
(4) Uchazeč se při zápisu může nechat zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné
moci.
(5) Při zápisu obdrží uchazeč nebo jeho zmocněnec základní informace týkající se daného
kurzu.
(6) Účastník U3V nemá nárok na prezentace lektora.
(7) U3V zajišťuje vzdělávací činnost ve volitelných studijních oborech nebo předmětech.
(8) Výuka je realizována prezenčně, popřípadě prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku. O realizaci výuky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku rozhodne
manažer U3V pokud z důvodu krizového opatření nebo z důvodu mimořádného opatření
podle zvláštního zákona není možná nebo je omezena osobní přítomnost účastníků U3V
na vzdělávání. Manažer může rozhodnout o realizaci výuky prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku i v jiných odůvodněných případech1.
(9) Absolventem U3V se stává účastník U3V, který v průběhu tří let po sobě jdoucích
úspěšně absolvoval výuku v U3V v rozsahu minimálně šesti kurzů, přičemž alespoň čtyři
kurzy z toho absolvoval v rámci jednoho studijního oboru a další dva kurzy v rámci
jednoho předmětu 2. V jednom semestru lze absolvovat i výuku více kurzů.
(10) Studijním oborem nebo předmětem se rozumí kurzy v rámci jedné vědní disciplíny nebo
skupina příbuzných vědních disciplín, v nichž je zajišťována vzdělávací činnost.
(11) Studijní obor je tvořen alespoň čtyřmi semestry povinných kurzů.
(12) Předmět je dvousemestrální obsahově ucelená část. Předměty jsou povinně volitelné.
(13) Rozsah výuky kurzu je jeden semestr, přičemž výuka v jednom semestru je minimálně 12
vyučovacích hodin.
(14) Účastník U3V si může zapsat neomezený počet kurzů, které jsou pro daný akademický
rok vypsány. Každý kurz v každém semestru je ukončen zápočtem.
(15) Podmínky pro udělení zápočtu:
a) účast alespoň na 60 % programu kurzu (doloženo vlastnoručním podpisem
v prezenční listině) a

Např. nařízená karanténa lektora apod.
Pro potřeby absolutoria lze započítat pouze celý akademický rok, který uchazeč absolvoval v rámci tří let po
sobě jdoucích.
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b) odevzdání semestrální práce, nebo splnění jiné stanovené formy ověření znalostí
(např. písemný test, ústní zkouška, kolokvium, atd.) s klasifikací stupněm
„výborně“ nebo „velmi dobře“ nebo „dobře“ nebo „splněno“.
Zápočet musí být vždy zaznamenán do výkazu o studiu.
(16) Písemné zadání pro semestrální práci obdrží účastník U3V spolu s vyhlášením závazného
termínu pro její odevzdání. Zadání lze získat:
a) ve vyhlášeném termínu na přednášce,
c) stáhnout na webové stránce: www.u3v.zcu.cz
d) vyžádat e-mailem na příslušném pracovišti U3V.
(17) Na semestrální práce odevzdané mimo příslušné pracoviště U3V a po stanoveném
termínu nebude brán zřetel.
(18) Účastník U3V má možnost podat nejpozději poslední den před uplynutím závazného
termínu pro odevzdání práce písemnou žádost o prodloužení tohoto termínu manažerovi
U3V. O prodloužení termínu odevzdání semestrální práce rozhoduje manažer U3V.
Termín lze prodloužit nejdéle o 14 dnů.
(19) ZČU vydá absolventovi U3V osvědčení podle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách
s uvedením absolvovaného programu celoživotního vzdělávání a oboru.
(20) Podrobnosti zápisu do studia U3V a pravidla studia upravuje příloha č. 1 tohoto pokynu.
Článek 7
Ukončení studia
(1) Studium je ukončeno úspěšným absolvováním nebo doručením písemného oznámení
účastníka U3V o ukončení studia.
(2) V případě ukončení studia na základě oznámení účastníka U3V je uhrazené kurzovné
nevratné.
Článek 8
Harmonogram výuky U3V
(1) Harmonogram výuky pro následující akademický rok předkládá garant kurzu U3V
manažerovi U3V nejpozději do konce března předchozího akademického roku.
(2) Harmonogram musí obsahovat:
a) jména přednášejících,
b) termíny přednášek,
c) témata přednášek,
d) počet hodin přímé výuky,
e) místo a čas výuky,
f) formu ověření získaných znalostí.

Článek 9
Práva a povinnosti účastníků U3V
(1) Účastník U3V má právo:
a) používat knihovní fond knihoven ZČU za stejných podmínek, jaké platí pro studenty
ZČU,
b) při studiu jednotlivých předmětů využívat dalších zařízení podle pokynů
vyučujícího.
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(2) Účastník U3V má povinnost:
a) dodržovat veškeré vnitřní předpisy a vnitřní normy ZČU,
b) neprodleně sdělit každou změnu svých osobních údajů na studijní odd. U3V,
c) aktivně se účastnit výuky,
d) v průběhu přednášek dodržovat klid a pořádek ve výukových prostorách,
e) dodržovat zákaz konzumace potravin ve výukových prostorách,
f) neporušovat autorská práva,
g) dodržovat zákaz kouření v budovách a celém areálu ZČU.
Článek 10
Vyloučení ze studia U3V
(1) V odůvodněných případech může manažer U3V na návrh garanta kurzu U3V rozhodnout
o vyloučení účastníka U3V ze studia v U3V.
(2) Důvodem takového rozhodnutí může být zejména hrubé, urážlivé či neslušné chování
účastníka jak vůči pracovníkům U3V, tak vůči jinému účastníkovi, tak i na jednotlivých
vzdělávacích akcích U3V vůči třetím osobám. Hrubým chováním se rozumí též
poškozování dobrého jména ZČU.
(3) Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze studia U3V se písemně oznámí na poslední
doručovací adresu, kterou U3V eviduje.

Článek 11
Slavnostní předání osvědčení absolventům U3V
(1) Absolventům U3V vydává ZČU osvědčení v souladu s čl. 22 ŘCV.
(2) Slavnostní akt ZČU, na kterém jsou osvědčení předávána, se řídí přiměřeně Předpisem o
akademických insigniích a akademických obřadech Západočeské univerzity v Plzni.
(3) Svolavatelem aktu slavnostního předání osvědčení absolventům U3V je manažer U3V.
(4) Slavnostního předání osvědčení absolventům U3V se zpravidla účastní:
a) rektor nebo pověřený prorektor,
b) pedel rektora,
c) garant U3V,
d) garant kurzu U3V,
e) absolventi U3V,
f) pozvaní hosté.
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ČÁST TŘETÍ
Závěrečná ustanovení
Článek 12
(1) Zrušuje se Organizační řád U3V ze dne 15. 3. 2012.
(2) Tento pokyn ve znění dodatku č. 1 nabývá účinnosti dne 1. dubna 2019.

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Příloha
č. 1 – Podrobná pravidla studia U3V ZČU
Rozdělovník
-

kolegium rektora
kolegium kvestora

Vyřizuje: OCV, č. tel. 377631907, 377631906 a 377631920
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Příloha č. 1

Podrobná pravidla studia Univerzity třetího věku Západočeské
univerzity v Plzni
V souladu s pokynem prorektora pro studijní a pedagogickou činnosti o pravidlech studia
Univerzity třetího věku (dále jen „U3V“) stanovuji tato pravidla studia v U3V:

1) Zápis do studia v U3V
a) Studium v U3V je zpoplatněno. Výši poplatku za účast v kurzu U3V (dále jen
„kurzovné“) pro příslušný akademický rok zveřejní manažer U3V nejpozději do konce
června předchozího akademického roku3 na www.u3v.zcu.cz.
b) Přihlásit ke studiu v U3V se lze pouze písemně prostřednictvím přihlášky. Telefonické
přihlášení nebo zamluvení místa v kurzu není možné.
c) Prostřednictvím webové stránky je možné provést rezervaci vybraného kurzu.
Rezervací kurzu vzniká uchazeči povinnost uhradit kurzovné ve lhůtě a způsobem
uvedeným na stránkách www.u3v.zcu.cz.
d) Uchazeč se ve stanoveném termínu osobně dostaví k zápisu do studia příslušného
oboru U3V.
e) Termíny zápisu stanovuje vedoucí Univerzity třetího věku (manažer U3V). Manažer
U3V zveřejní termíny a místo konání zápisu nejpozději do konce června předchozího
akademického roku na www.u3v.zcu.cz.
f) Zápis se provádí na jméno a je nepřenositelný na jinou osobu. Uchazeč se k zápisu
dostaví osobně, nebo se může nechat zastoupit třetí osobou na základě plné moci.
g) Podmínkou zápisu uchazeče do studia v U3V pro příslušný akademický rok je
zaplacení poplatku za účast v kurzu U3V v příslušném akademickém roce (dále jen
„kurzovného“). Kurzovné je nevratné.
h) Zápisy se uskutečňují do vyčerpání stanovené kapacity příslušného kurzu podle pořadí
uchazeče.
i) Uchazeč se stává účastníkem U3V až provedením zápisu do příslušného
akademického roku studia v U3V.
j) Zápis včetně úhrady kurzovného se provádí vždy na příslušný akademický rok studia;
uchazeč si zapíše všechny kurzy, jichž se zúčastní v daném akademickém roce (v
zimním i letním semestru) v rámci studia U3V. Po dobu studia v U3V se pro každý
akademický rok podává nová přihláška a koná se zápis dle předchozích odstavců;
nepodá-li uchazeč přihlášku a nedostaví-li se ve stanoveném termínu k zápisu, účast
v U3V mu pro tento rok propadá.
k) Při zápisu v prvním akademickém roce obdrží účastník U3V „Výkaz o studiu“, na
který je povinen vylepit svou průkazovou fotografii. Tento Výkaz o studiu může po
dobu příslušného studia v U3V využít k bezplatné registraci do knihoven Západočeské
univerzity v Plzni (dále jen „ZČU“).
Akademický rok je období odpovídající školnímu roku, tj. od 1. září daného roku do 31. srpna roku
následujícího.
1
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2) Postavení účastníka U3V
a) Účastník U3V není po dobu studia studentem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v
platném znění.
b) Absolvování U3V nezakládá právo na práci ani profesní uplatnění.

3) Studium v U3V
a) Výuka je realizována prezenčně, popřípadě prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku. O realizaci výuky prostřednictvím prostředků komunikace na dálku rozhodne
manažer U3V pokud z důvodu krizového opatření nebo z důvodu mimořádného
opatření podle zvláštního zákona není možná nebo je omezena osobní přítomnost
účastníků U3V na vzdělávání. Manažer může rozhodnout o realizaci výuky
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku i v jiných odůvodněných případech4.
b) Při zápisu obdrží uchazeč nebo jeho zmocněnec základní informace týkající se daného
kurzu.
c) Účastník U3V nemá nárok na prezentace lektora.
d) Hodnocení vědomostí získaných v daném kurzu se provádí formou, kterou stanoví
garant kurzu U3V (např. formou ústní zkoušky, kolokvia, písemného testu, písemné
práce), a to za každý semestr studia. Forma hodnocení je uvedena v harmonogramu
přednášek, který každý posluchač obdrží na začátku daného kurzu. O klasifikaci
rozhoduje garant kurzu U3V nebo jím pověřený vyučující. Klasifikace se provádí
stupni „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ nebo „nevyhověl (a)“ nebo slovy „splněno“
/ „nesplněno“.
e) V případě hodnocení formou semestrální práce je písemné zadání pro semestrální
práci předáváno účastníkům U3V spolu se sdělením závazného termínu odevzdání,
přičemž lhůta pro odevzdání končí ve stanovený den s počátkem dané přednášky.
Zadání lze získat:
i. ve vyhlášeném termínu na přednášce,
ii. na webové stránce: www.u3v.zcu.cz
iii. vyžádáním e-mailem na příslušné pobočce U3V.
f) Účastník je povinen odevzdat písemnou semestrální práci na příslušné pobočce U3V,
kde je zapsán ke studiu daného kurzu.
g) Na semestrální práce odevzdané mimo příslušnou pobočku U3V a po stanoveném
termínu nebude brán zřetel a nebudou přijaty k hodnocení.
h) Účastník U3V má možnost podat nejpozději poslední den před uplynutím závazného
termínu pro odevzdání práce písemnou žádost5 o prodloužení tohoto termínu na
příslušné pobočce U3V. O prodloužení termínu odevzdání semestrální práce
rozhoduje následně manažer U3V na základě písemné žádosti. Termín lze prodloužit
nejdéle o 14 dní.
i) Účastník U3V úspěšně splnil v daném semestru kurz U3V, pokud se zúčastnil alespoň
60 % výuky (doloženo vlastnoručními podpisy v prezenční listině) a odevzdal
písemnou práci nebo splnil jinou stanovenou formu ověření znalostí (např. písemný
test, ústní zkouška, kolokvium, atd.) s klasifikací, stupněm „výborně“, „velmi dobře“

Např. nařízená karanténa lektora apod.
Písemnou žádostí se rozumí jak žádost v listinné podobě, tak i v elektronické, tj. prostřednictvím e-mailu z emailové adresy, kterou účastník U3V uvede při zápisu do kurzu ve svých osobních údajích.
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nebo „dobře“, nebo slovy „splněno“. Platnost zápočtu je omezena na tři akademické
roky. Do této doby se započítává rok, v němž byl zápočet získán.
j) Účastník absolvuje studium v U3V, pokud celkově úspěšně absolvuje výuku v rozsahu
minimálně šesti kurzů, přičemž alespoň čtyři kurzy z toho absolvoval v rámci jednoho
studijního oboru a dva kurzy v rámci předmětu. V jednom semestru lze absolvovat
výuku více kurzů 6.
k) Absolvent U3V obdrží osvědčení s uvedením absolvovaného oboru U3V, zpravidla
slavnostní formou. Absolvování U3V nevylučuje možnost dalšího studia v U3V.
Osvědčení o absolvování dalšího studia v U3V lze vydat nejdříve po uplynutí dvou let.

4) Vyloučení ze studia
V odůvodněných případech může manažer U3V na návrh garanta kurzu U3V rozhodnout o
vyloučení účastníka U3V ze studia v U3V. Důvodem takového rozhodnutí může být hrubé,
urážlivé či neslušné chování, kterým se rozumí zejména:
a) chování účastníka vůči pracovníkům U3V, které je v rozporu s dobrými mravy (např.
osočování, urážení, používání hrubých nebo neslušných výrazů, sexuální harašení,
diskriminující jednání atd),
b) chování účastníka vůči jinému účastníkovi / účastníkům, které je v rozporu s dobrými
mravy, (např. osočování, urážení, používání hrubých nebo neslušných výrazů,
sexuální harašení, diskriminující jednání atd.),
c) chování účastníka na jednotlivých vzdělávacích akcích U3V, které je v rozporu
s dobrými mravy (nerespektování pokynů organizátorů nebo lektora U3V, narušování
výuky, porušování povinností uvedených níže v bodu 5, atd.),
d) poškozování dobrého jména ZČU.

5) Práva a povinnosti účastníka U3V:
Účastník U3V má právo:
a) používat knihovní fond knihoven ZČU za stejných podmínek, jaké platí pro studenty
ZČU,
b) při studiu jednotlivých předmětů využívat dalších zařízení podle pokynů vyučujícího.
Účastník U3V má povinnost:
a) dodržovat veškeré vnitřní předpisy a vnitřní normy ZČU, a respektovat pokyny
pracovníků U3V7,
b) neprodleně sdělit každou změnu ve svých osobních údajích na příslušnou pobočku
U3V,
c) aktivně se osobně účastnit prezenční výuky, zapisovat docházku (posluchač je povinen
zapisovat svou docházku osobně, je zakázáno, aby se místo posluchače účastnila
výuky jiná osoba a je zakázáno zapisovat docházku za jinou osobu), případně se
aktivně účastnit on-line výuky a na vyžádání prokázat svoji totožnost,
d) zkouškové testy nebo semestrální práce vypracovávat osobně a samostatně,
e) přispívat k dobré studijní a společenské atmosféře mezi účastníky U3V,
f) v průběhu přednášek dodržovat klid a pořádek ve výukových prostorách; účastníka
U3V, který narušuje výuku, je přednášející nebo organizátor U3V oprávněn
z přednášky vykázat, účastník U3V, který výuku narušuje opakovaně, může být
z kurzu U3V vyloučen dle čl. 10 pokynu prorektora č. 10P/2018,
Pro potřeby absolutoria lze započítat pouze celý akademický rok, který uchazeč absolvoval v rámci tří let po
sobě jdoucích.
6

Např. týkající se dodržování pravidle dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v souvislosti
s onemocněním covid-19.
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g) ve všech prostorách ZČU dodržovat klid a pořádek a zásady slušného chování,
h) přednášek se účastnit ve střízlivém stavu,
i) neporušovat autorská práva, zejména je zakázáno:
1. fotografování, pořizování zvukových nahrávek nebo videozáznamů během
přednášek,
2. rozmnožování, sdílení nebo zveřejňování poskytnutých studijních materiálů pro
jiné než vlastní potřeby účastníka U3V,
3. kopírování softwarových produktů,
j) dodržovat zákaz konzumace potravin a alkoholických nápojů ve výukových
prostorách,
k) dodržovat zákaz kouření v budovách a celém areálu ZČU.

6) Úhrada režijních nákladů za vydání duplikátu dokladu.
Při ztrátě nebo zničení dokladů je vydání jeho duplikátu zpoplatněno dle sazebníku:
a) vydání duplikátu osvědčení 250,- Kč,
b) vystavení nového výkazu o studiu v případě ztráty nebo zničení 100,- Kč – pokud
ztrátu výkazu zapříčinilo studijní oddělení U3V, vystavuje se nový výkaz zdarma,
Úhrada bude prováděna v hotovosti na sekretariátu U3V.
doc. Ing. Josef Průša, CSc.
Garant U3V
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