
 
 
 
 
 
 

 
 

V Praze dne 25. 9. 2017 
Č.j.:8-8/2017-3.LF 

Počet listů 1 
  
 

OPATŘENÍ DĚKANA, 

kterým se vydává Směrnice č.  8/2017, 
kterou se stanoví podmínky 

přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů Ústavu tělesné výchovy 2.LF  UK 
 

Článek 1  
Předmět úpravy 

Tento příkaz upravuje organizaci přihlašování studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 
"studenti") do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů zajišťovaných na základě smlouvy 
uzavřené mezi 2. lékařskou fakultou a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. 

 
Článek 2 

Ústav  tělesné  výchovy  2.  lékařské  fakulty  Univerzity  Karlovy  vyhlašuje  volitelné  kurzy a povinně 
volitelné kurzy v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2011. 
 

Článek 3 
1. Přihlašování do volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů probíhá prostřednictvím SIS v 
souladu se Směrnicí děkana č.  1/2011. Studenti, kteří si takto  volitelný předmět či povinně volitelný kurz 
zapsali, si jej ještě musí poté zapsat na studijním oddělení do zápisového listu a elektronického výkazu o 
studiu na vysoké škole. 
V případě, že si studenti v daném termínu nezapíší volitelný předmět či povinně volitelný kurz 
prostřednictvím SIS, učiní tak na základě písemné žádosti s vyjádřením garanta daného předmětu v 
termínu uvedeném v tomto článku odstavci 3. 
2.  V akademickém roce 2017/2018 probíhají následující volitelné předměty a povinně volitelné kurzy: 
Volitelné předměty: 

a) Tělesná výchova 
b) Zimní sportovní kurz 
c) Letní sportovní kurz 
d) Redukční a rekondiční kurz 
e) Taneční kurz 
f) Prevence syndromu vyhoření 
g) Zdravý životní styl 
h) Přípravný kurz pro získání licence "Vodní záchranář - plavčík" 
i) Záchranářský kurz – získání licence: "Vodní záchranář - plavčík" 
j) Turistika za poznáním Prahy a okolí 
k) Základy pohybového tréninku 
l) Cyklistický kurz 
m) Kurz golfu pro začátečníky se získáním osvědčení pro hru na golfových hřištích 
n) Kurz kanoistiky 
o) Kurz Nordic walking 
p) Kurz pro neplavce nebo plavce – začátečníky 



q) Kurz aerobic 
r) Kurz sebeobrany 
s) Kurz zvyšování  fyzické připravenosti 

 
Povinně volitelné kurzy: 

k) Základy pohybového tréninku 
l) Prevence syndromu vyhoření 

 
3. Termíny přihlašování studentů na volitelné předměty a povinně volitelné kurzy v akademickém roce 
2017/2018 se stanoví takto:  
    a) TV – dvousemestrální výuka - do 18. 10. 2017 
    b) kurzy (jednosemestrální výuka) v zimním semestru – do 18. 10. 2017 
    b) kurzy (jednosemestrální výuka) v letním semestru – do 18. 2. 2018 
    c) Zimní sportovní kurzy – nejpozději deset dnů před zahájením daného ZSK 
    d) Letní sportovní kurzy -  nejpozději deset dnů před zahájením daného LSK 
 

Článek 4 
Odhlašování z volitelných předmětů a povinně volitelných kurzů 

Odhlášení z volitelného předmětu či povinně volitelného kurzu specifikovaného tímto příkazem po výše 
uvedených datech je možné výhradně z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména zdravotních)  na  
základě  doložené  a  zdůvodněné  žádosti  předložené  proděkanovi  pro  studium a výuku. 

 
Článek 5 

   Přihlašování po uplynutí lhůt 
1. Přihlašování na volitelné předměty a povinně volitelné kurzy, vyjma zimních a letních sportovních 

kurzů, po uplynutí lhůt uvedených v čl. 3, odst. 3, písm. c) a d) je možné pouze se souhlasem 
proděkana pro studium a výuku. 

2. Přihlašování na zimní sportovní kurz a letní sportovní kurz po uplynutí lhůt uvedených v čl. 3, odst.  3,    
písm. a) a b) není přípustné. 

Článek 6 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

1) Tento příkaz nemění žádný platný vnitřní předpis. 
2) Tento příkaz je účinný od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. 

 
 
 
 

Zpracoval: MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
                    děkan 3. lékařské fakulty 
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