
Předpis upravující konání druhých opravných zkoušek
na Katedře informatiky PřF UP

1. Student, který chce skládat druhou opravnou zkoušku, podá písemnou žádost na
sekretariátě katedry informatiky. Žádost podá na formuláři, který je k dispozici na
studijním oddělení PřF, popř. na formuláři, který je přílohou 1 tohoto předpisu.

2. Sekretariát katedry o žádosti vyrozumí učitele pověřeného zkoušením předmětu (dále
zkoušející), ze kterého chce student skládat druhou opravnou zkoušku.

3. Zkoušející písemně navrhne vedoucímu katedry komisi a termín pro konání druhé
opravné zkoušky. Formulář pro tento návrh je přílohou 2 tohoto předpisu. Komise je
nejméně dvoučlenná a zkoušející je automaticky jejím předsedou.

4. Vedoucí katedry na základě návrhu jmenuje komisi a určí termín konání druhé opravné
zkoušky. Své rozhodnutí zapíše do formuláře pro návrh a formulář odevzdá na sekre-
tariát katedry.

5. Sekretariát sdělí rozhodnutí vedoucího katedry zkoušejícímu. Zkoušející zveřejní ter-
mín konání zkoušky obvyklým způsobem (tj. tak, jak zveřejňuje ostatní termíny
konání zkoušek) a sdělí termín členům komise.

6. Obsah a forma druhé opravné zkoušky jsou stejné jako obsah a forma řádné zkoušky.
O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví předseda komise zápis. Formulář pro tento
zápis je přílohou 3 tohoto předpisu. Zápis podepíšou všichni členové komise. Předseda
komise zápis odevzdá na sekretariát katedry informatiky.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 6. 4. 2006.

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., Ph.D.
vedoucí Katedry informatiky PřF UP
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Příloha 1
Vzor žádosti o konání druhé opravné zkoušky

Žádost o konání druhé opravné zkoušky

Žádám o konání druhé opravné zkoušky.

Předmět (uveďte název předmětu a jeho kód):

Student (uveďte jméno a příjmení, identifikační číslo na UP):

Doplňující údaje (volitelné):

Datum:

Podpis studenta:
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Příloha 2
Formulář pro návrh komise a termínu druhé opravné zkoušky

Návrh komise a termínu pro druhou opravnou zkoušku

Předmět (název předmětu a jeho kód):

Navrhovaný termín zkoušky (den, měsíc, rok):

Navrhovaná komise (aspoň dvoučlenná):
předseda:
členové:

Navrhuje (jméno zkoušejícího):
Datum:
Podpis (podpis zkoušejícího):

Vyjádření vedoucího katedry:

Datum a podpis:
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Příloha 3
Formulář pro zápis o průběhu a výsledku druhé opravné zkoušky

Zápis o průběhu a výsledku druhé opravné zkoušky

Předmět (název předmětu zkoušky a jeho kód):

Student (jméno a příjmení zkoušeného studenta):

Průběh zkoušky:

Výsledek zkoušky:

Datum zkoušky:

Jména a podpisy členů komise:
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