
SMLOUVA

Vsouladu s $ 49 odst.3 zákonač. 1IIl1998 Sb., o vysokých školáchao změně adoplnění
dalších zákonů (zÍkon o vysokých školách) adále vsouladu sčlánkem 2 odst.2 a článkem
24 odst.5 Studijního a zkušebního řádu Jihoěeské univerzity v Českých Budějovicíchuzavfuá

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(dále jen TF JU)
se sídlem: Kněžská 8, 370 01 české Budějovice
zastoupená: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., děkan
ICO: 60076 658, DIC: C260076658

a

Svatojánská kolej - lyšší odborná škola pedagogická ve Svatóm Janu pod Skalou
(dále jen VoS)
se sídlem: Svad Jan pod Skalou 1,266 0L Beroun
zastoupená:
ICO: 49628135, DIC: 600020193
PIC:949057410

smlouvu

o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů z řad absolventů VoŠ o studium na TF JU a o
podmínkách, na zál<Iadě kteých může děkan TF JU uznat studentovi předměty absolvované
v předchozím studiu na VoŠ.

I.
Předmět smlouly

1. odlišný režimpřijímaní úspěšných absolventů voŠ ke studiu na TF JU

Uchazeči o studium v bakalářském studijním oboru Pedagogika volného času' kteří:
a) úspěšně absolvovali studium na VoŠ v kalendářním roce' ve kterém podávají přihlášku

ke studiu na TF JU (a to nejpozději ke dni zápisu do studia na TF JU), nebo v průběhu
dvou kalendářních let, které tomuto roku předcházely, a současně

b) nejpozději v den koniíní přijímací zkoušky předloží studijnímu oddělení TF JU
potvrzení vystavené VoŠ dokládající, že vpruběhu studia na VoŠ dosahli studijního
pruměru (vypočteného ze všech zkoušek a klasifikovaných zápoěttt studijního
programu VoŠ) nejvýše 1,50,

budou přijati ke studiu na TF JU bez přijímací zkoušky. Absolventi VoS, kteří splní výše
uvedené podmínky, nicméně absolutorium na VoŠ vykonaji až po termínu přijímacích
zkoušek na TF JU' budou přijati podmínečně.

ostatní uchazeči, tj. studenti nebo absolventi VoŠ, kteří nesplnili některou z výše
uvedených podmínek, mohou b;it ke studiu na TF JU přijati na zák|adě úspěšně vykonané
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přijímací zkoušky dle podmínek pro přijímací tízeni ke studiu na TF JU stanovených
příslušným opatřením děkana TF JU.

2. Podmínky uznávánipředmětů absolvovaných v rámci studia na VoŠ

Na základě této smlouvy studenti TF JU, kteří úspěšně absolvovali VoŠ, mohou podat _

v souladu s platným Studijním řádem Jihoěeské univerzity v Českých Budějovicích
a opatřením děkana TF JU kuznávání zápočtů a zkoušek _ žáďost o uznáni vybraných
předmětů absolvovaných na VoŠ a zapoěitánt příslušných zápoěttl a zkoušek do studia oboru
Pedagogika volného času na TF JU. VyplněnÍ formulář žádosti včetně dokladu potvrzujícího
absolvování příslušných předmětů na VoS (kopie indexu nebo výpis absolvovaných
předmětů potvrzený VoS) se předkládá v den zápisu do sfudia na TF JU.

Formulář žádosti obsahující seznam uznatelných předmětů je nedílnou součástí této smlouvy.
Dojde-li ke změně studijního plánu VoŠ nebo studijního oboru Pedagogika volného času na
TF JU, bude příloha aktualizována, ato vždy pŤeďzačátkem příslušného akademického roku.

II.
ostatní ujednání

1) Smlouva se uzavirá na tři roky.
2) Tato smlouvamiže zaniknout dříve dohodou smluvních stran nebo odstoupením od

smlouvy, jestliže by některá ze stran porušila ustanovení této smlouvy.
3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžkažďá strana obdrží jedno vyhotovení.
4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
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