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ČÁST PRVNÍ

ÚVOD
Tímto dodatkem se upravuje směrnice rektora Č. 5/2014 - Pravidla postupu při
pro studium na UTB v případech těhotenství, porodu či rodičovstvÍ.

tvorbě opatření

ČÁST DRUHÁ
OBSAH ÚPRAVY
Mění

se a doplňuje se následující

článek

-

změny jsou zvýrazněny

kurzívou a tučným písmem:

Článek 2 Povinllost oznámeni uznané doby rodičovství v odstavci 6 se mění a doplňuje
následovně:

(6) V případě, že student nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku
včas nebo oznámí vznik uznané doby rodičovství opožděně, budou mu přiznána práva
vyplývající Z uznané doby rodičovství zpětně, a to od okamžiku, kdy uznaná doba
rodičovství vznikla. Vydané rozhodnutí o vyměření poplatku za studium bude s ohledem
na výše uvedené zrušeno.
Článek 3 Poplatek za studium v odstavci 2 se mění a doplňuje následovně:

(2) V případč, že student nesplní svoji povinnost uvedenou \ čl. 2 této směrnice a o evidenci
uznané doby rodičovství nepožádá, nelze takovému studentovi vyměřit poplatek za

studium, resp. vydané rozhodnutí o

vyměření poplatku

bude zrušeno.

Článek 4 Přerušení studia v odstavci 1 se mění a doplňuje následovně:

(1) Studenti UIB jsou oprávněni přerušit SYl? studium v souvislosti s těhotenst\ím, porodem
ci rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Právo na přerušení studia je
studentovi po tuto dobu přiznáno i v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující
péči mdi(~ů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo
právnich předpisů upravujících státní sociálni podporu.

Ostatní ustanovení

směrnice

rektora č. 5/2014 zůstávají beze

změny.

