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                                             OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/ 2000  
č.j. 1358/2000 

K PRÁVU UCHAZEČE NAHLÉDNOUT DO SVÝCH MATERIÁLŮ Z PŘIJÍMACÍCH  ZKOUŠEK V RÁMCI 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2000 – 2001 

1. Uchazeč  má  právo  požádat  o  nahlédnutí  do  všech svých  materiálů,  které  mají  význam  pro 

rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu,  a  to  do  jednoho  měsíce ode dne doručení  rozhodnutí 

děkana.  Tato lhůta neběží ode dne podání  žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana do 

desátého dne následujícího  po  dni,  kdy  bylo  doručeno  rozhodnutí  v   přezkumném  řízení.  

Fakulta  uchazeči  toto  nahlédnutí  umožní nejpozději  do  dvou  měsíců ode dne, kdy o  

nahlédnutí požádal. Požádá-li  však  uchazeč o nahlédnutí  do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí  

děkana, umožní mu  fakulta toto nahlédnutí do 28 dnů ode  dne  doručení  tohoto  rozhodnutí,  a  

to  v  následujících termínech: 

13. 07. od 9 do 11 hodin 

 27. 07. od 9 do 11 hodin 

 03. 08. od 9 do 11 hodin. 

   Další  termíny  mohou  být stanoveny jen na základě  předchozí dohody se studijním oddělením. 

2. Pod pojmem 

 a) "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a  pořizovat si z nich výpisky, 

 b) "materiály" se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky, dále texty veškerých 
písemných testů vypracovaných uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení  uchazeče 
examinátory nebo jejich  formalizované poznámky, pokud jsou fakultou vedeny, včetně všech 
forem zkoušky, zápis o přijímací zkoušce a další dle fakultních předpisů. 

3.  Nahlížet  do  materiálů  smí  jen  uchazeč,  a  to pouze ve  vyhrazených   prostorách   studijního     
oddělení  za  přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. 

4. Pro  nahlédnutí  do  materiálů  stanovuji lhůtu maximálně  45 minut. 

5. V případě, že fakulta nebude moci dodržet lhůty podle odst. 1, vydá uchazeči místo postupu 
podle odst. 2 a 4, kopii materiálů. 

6. Toto  opatření  je  novelizovanou verzí čl. 10., části III,  přílohy č.5 Řádu přijímacího řízení UK   
v Praze. 

7. Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

   V Praze dne 16.05.2000 

                                                                                       Doc. PhDr. Pavel Vašák, DrSc., 

                                                                                                 děkan fakulty 




