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Úvodní ustanovení 

Tato směrnice se vydává za účelem stanovení závazné obsahové a formální podoby dokladů o studiu 

a o absolvování studijních programů a programů celoživotního vzdělávání (dále jen „programů") 

uskutečňovaných na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. (dále jen „VŠZ") a způsobu jejich předávání 

absolventům. 

 

Článek I 

1. Za doklady studiu a o absolvování programů se v této směrnici považují: 

- průkaz studenta 

- výkaz o studiu 

- přehled hodnocení studenta 

- vysokoškolský diplom 

- dodatek k diplomu 

- osvědčení. 

2. Přehled hodnocení studenta, diplom a dodatek k diplomu jsou doklady o absolvování 

bakalářského studijního programu a dokládají obhájení bakalářské práce, vykonání státních 

závěrečných zkoušek, zkoušek a zápočtů předepsaných v konkrétních studijních oborech 

a absolvování stanovených hodin odborné praxe. 

3. Osvědčení je dále vystavováno jako doklad o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

mimo rámec akreditovaných studijních programů podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., 

uskutečňovaném: 

- Katedrou celoživotního vzdělávání (dále jen „KCV") VŠZ. 

Osvědčení může být doplněno dodatkem - např. výpisem absolvovaných disciplín, zkoušek, 

zpřesňujícím popisem získaných kompetencí apod. 

 

Článek II  

Forma vyhotovení a odpovědnost 

1. Vzory průkazu studenta, výkazu o studiu, přehledu hodnocení studenta, vysokoškolského 

diplomu, dodatku k diplomu a osvědčení pro případy uvedené v předchozím článku jsou přílohou 

této směrnice. Jejich použití VŠZ i dalšími subjekty VŠZ je závazné, a to jak z hlediska 



obsahového, tak i formálního (typografického). V souladu s vnitřními předpisy VŠZ lze do 

vysokoškolského diplomu vyznačit také, zda studium bylo absolvováno s vyznamenáním. 

2. Vzory průkazu studenta, výkazu o studiu, přehledu hodnocení studenta, vysokoškolského 

diplomu, dodatku k diplomu a osvědčení, jež jsou přílohami této směrnice, jsou vytvořeny také 

v elektronické podobě a tvoří základ elektronických šablon. 

3. Za správnost výběru a použití adekvátního typu dokladu zodpovídá vedoucí studijního oddělení, 

ředitel VŠZ, vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání, případně jiný pracovník určený rektorkou 

nebo ředitelem VŠZ. 

4. Za kontrolu naplnění a správnost proměnných údajů na dokladu o absolvování studia odpovídá 

příslušný referent studijního oddělení. Uvedení referenti odpovídají za to, že do textu dokladů 

o absolvování studia nebude vkládán text nad rámec vzorů. 

5. Za předání podepsaných dokladů o absolvování studia spolu s jejich seznamem rektorce VŠZ 

odpovídá vedoucí studijního oddělení, ředitel nebo vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání. 

6. Na průkazu studenta, výkazu o studiu, přehledu hodnocení studenta, vysokoškolském diplomu, 

dodatku k diplomu či osvědčení jsou u jména absolventa uvedeny tituly, které již dříve získal. 

 

 

Článek III  

Závěrečná ustanovení 

1. Vzory příslušných dokladů o absolvování studia jsou uvedeny v Příloze č. 1(pro tisk bude použit 

font Times New Roman). 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání. 

 

 

 

V Praze 1. 10. 2013 

 

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. 

       rektorka 

Příloha (10 listů) 

 

ČESKA REPUBLIKA VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ  

č ...... /..../ 201./..¹ 



OSVĚDČENÍ 

o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Titul JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

narozen/a ....... (den, měsíc, rok), ........ (místo narození - obec) ¹ 

ukončil(a) studium v programu celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů podle § 60 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), na .................  
Vysoké škole zdravotnické, o. p. s. absolvováním ............................... 2 

 .......................................... x) (název vzdělávacího projektu) 

a vykonal/a závěrečnou zkoušku 2 

1. z  ...................  

dne  ....................  s prospěchem . 

2. z  ...................  

dne  ....................  s prospěchem . 

3. z  ...................  

dne  ....................  s prospěchem . 

4. z  ...................  

dne  ....................  s prospěchem . 

Obhájil(a) závěrečnou práci na téma:  ..............................  
dne  ........................  s prospěchem . 

Celkový prospěch u závěrečné zkoušky:  ......................................  2 

 

 Toto osvědčení je dodatkem k diplomu (dokladu o absolvování projektu/programu/) č.                                                           

, který vydal/a       (plný název vysoké školy) ¹, dne           .2 

 

 

L. S. 

Jméno, příjmení, titulatura1  Jméno, příjmení, titulatura1 
rektorka   ředitele 

V Praze dne  ......................... (den, měsíc, rok) 1 
 

 

 

 

Netiskne se: 

1 doplnit povinně 

2 doplnit, modifikovat nebo vynechat v rozsahu daném akreditací, učebním plánem, profilem absolventa v souladu se souvisejícími právními 

dokumenty 



 


