O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č . 6/2019
Č.j. UKPedF/22766/2019
Zpracovalo: kolegium děkana, vedoucí oddělení pro vnější vztahy a organizační záležitosti
Zodpovídá: děkan fakulty

Fakultní studentské spolky
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Za studentský spolek je považován spolek, jehož členové tvoří alespoň ze 70 % studenti
nebo absolventi vysoké školy.
2. Toto opatření stanovuje podmínky fungování fakultních studentských spolků. Vychází
z Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy.
3. Jednáním se studentskými spolky je pověřený člen kolegia děkana (dále jen „člen kolegia“)
a vedoucí oddělení pro vnější vztahy a organizační záležitosti (dále jen „vedoucí OVV“).
Čl. II
Registrace do rejstříku fakultních studentských spolků
1. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (dále jen „PedF UK“) zřizuje rejstřík fakultních
studentských spolků, který spravuje člen kolegia.
2. Každý studentský spolek může požádat o zapsání do rejstříku fakultních studentských
spolků.
3. Registrace do rejstříku fakultních studentských spolků probíhá odevzdáním příslušného
formuláře (v příloze) členovi kolegia, který registraci předloží na nejbližším zasedání kolegia
děkana, jež ji schvaluje. Člen kolegia vede seznam fakultních studentských spolků,
kontrolují jejich činnost a plnění jejich povinností.
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4. Jednající osobou za studentský spolek je vždy statutární orgán.
5. Fakultním studentským spolkem se studentský spolek stává dnem schválení kolegia děkana.
6. Aby se studentský spolek stal fakultním spolkem, musí splnit následující podmínky:
a. být zapsán ve veřejném rejstříku;
b. být zapsán v celouniverzitním rejstříku studentských spolků;
c. většina členů musí být tvořena studenty či absolventy PedF UK;
d. o výjimkách z těchto podmínek rozhoduje děkan PedF UK.
Čl. III
Povinnosti, práva a zásady fungování fakultního studentského spolku
1. Fakultní studentský spolek (dále jen „spolek“) má tyto povinnosti:
a. Spolek musí do 30. 4. každého roku odevzdat výroční zprávu dle struktury
upřesněné členem kolegia a vedoucím OVV.
b. Spolek, je-li vyzván vedením PedF UK, se musí aktivně účastnit vybraných
fakultních akcí. Tyto akce budou vždy domluveny předem na společném setkání
zástupců vedení PedF UK a spolků.
c. Spolek ve své činnosti musí dodržovat právní řád České republiky, platné řády
a předpisy Univerzity Karlovy a PedF UK, akademické tradice a zvyklosti,
zdvořilost a slušnost ve vystupování.
2. Spolek může žádat na PedF UK:
a. umístění svého sídla v budovách PedF UK;
b. finanční podporu na svou činnost na základě předchozího projednání a dle předem
stanovených termínů;
c. přístup do spolkových kancelářských prostor určených PedF UK;
d. rezervaci učeben pro aktivity spojené s činností spolku;
e. prostor pro spolkové webové stránky na fakultním serveru;
f. prostor na oficiální webové stránce PedF UK.
3. Zástupci spolků se mohou účastnit pravidelných setkání zástupců studentských oborových
rad s vedením fakulty.
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4. Na začátku každého semestru proběhne schůzka zástupců vedení PedF UK a spolků.
V závažných důvodech mohou o jednání s vedením fakulty požádat spolky i mimo
pravidelné termíny.
5. Veškeré prostory (včetně kancelářských) poskytnuté spolkům PedF UK musí být
udržovány v řádném pořádku a čistotě.
Čl. IV
Spolkové akce
1. Akce spolků malého rozsahu, pokud se konají na půdě fakulty, je třeba ohlásit minimálně
týden před samotnou akcí skrze interní oznamovací systém (akce.pedf.cuni.cz).
2. Akce většího rozsahu nebo akce, na které bude spolek žádat finanční podporu, je třeba
projednat minimálně tři týdny předem kolegiem děkana. O možnou výjimku lze žádat
přímo děkan PedF UK.
3. Akce malého rozsahu je definována jako akce, která nezasahuje do výuky, a využívají se k
ní maximálně dvě učebny. Akce může zasahovat i do společných prostor fakulty, a to
v maximálním rozsahu tří hodin. Vše ostatní je akce většího rozsahu.
4. Akce spolků nesmí zasahovat do výuky na PedF UK ani do ostatních pedagogických,
vědeckých a dalších činností (např. přijímací řízení, státní zkoušky, konference,
rekonstrukce). O možnost výjimky lze žádat přímo děkana PedF UK.
5. Spolek odpovídá nejen za propagaci a zajištění důstojného průběhu akce, ale i za uvedení
prostor do původního stavu a odstranění informací k akci, a to zejména na nástěnkách
a v prostorách PedF UK.
6. Každá akce spolku, pokud se bude konat v prostorách PedF UK, má jednu odpovědnou
osobu. Tou je zpravidla statutární zástupce spolku. Tato osoba bude spolku i vedení PedF
UK odpovídat za akci, a to včetně odpovědnosti za svěřenou techniku. V případě, že dojde
ke způsobení škody, nese odpovědnost za její náhradu.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
1. Opatření děkana č. 19/2017 se ruší.
2. Toto opatření nabývá účinnosti 12. 2. 2019.
V Praze dne 11. 2. 2019.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r.
děkan fakulty
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