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9. Student může požádat děkana o individuální studijní plán. Děkan může s výjimkou 

případů, kdy jsou dány důvody pro ukončení studia, povolit individuální studijní plán na jeden 

nebo více úseků studia a současně stanoví jeho průběh a podmínky.  

10. Děkan, s výjimkou případů, kdy jsou dány důvody pro ukončení studia, vždy povolí 

studentovi absolvování úseku studia podle individuálního studijního plánu v případě, že  

a) student požádá o individuální studijní plán v souvislosti s péčí o dítě po uznanou dobu 

rodičovství; v souvislosti s povolením individuálního studijního plánu se zohlední prodloužení 

lhůt pro plnění studijních povinností o uznanou dobu rodičovství, 

b) student požádá o individuální studijní plán v souvislosti s péčí o závislou osobu), nebo 

c) student požádá o individuální studijní plán z důvodu účasti na reprezentaci České 

republiky ve sportovním odvětví nebo z důvodu nezbytné přípravy k ní a žádost doloží 

potvrzením o této skutečnosti vydaným sportovní organizací zastupující toto sportovní 

odvětví v České republice. 

11. Pokud student nesplní podmínky stanovené individuálním studijním plánem, nesplnil 

požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno. 

Žádost se podává na začátku akademického roku (v neočekávaných případech i během 

akademického roku) proděkance pro studijní záležitosti. Student podává žádost na každý 

úsek studia na podatelnu FTVS nebo na studijní oddělení. 

Na základě písemné žádosti může proděkanka pro studijní záležitosti, která v tomto případě 

zastupuje děkanku, povolit absolvování jednoho úseku studia podle individuálního studijního 

plánu (dále jen ISP). 

Proděkanka pro studijní záležitosti stanoví počet kreditů za jeden úsek studia, průběh a 

podmínky individuálního studijního plánu. 

Studentovi, který má individuální studijní plán, bude po uplynutí standardní doby studia 

navýšené o jeden rok vyměřen poplatek spojený se studiem. Tato poplatková povinnost se 

nevztahuje na studenty, kteří mají uznanou dobu rodičovství. 

Na studenta, který má individuální studijní plán, se vztahuje maximální doba studia (vyjma 

studentů s uznanou dobou rodičovství). 

  

 


