Studijní řád Občanského sdružení na podporu přírodní medicíny, o.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
Tento Studijní řád je závazný pro členy Občanského sdružení na podporu přírodní medicíny,
o.s. (dále jen „sdružení“) a další osoby, které se účastní kurzů a seminářů zajišťovaných
sdružením.
Článek II.
Předmět úpravy
Studijní řád upravuje práva a povinnosti, které vznikají osobám uvedeným v článku I. tohoto
Studijního řádu (dále jen „studenti“).
Článek III.
Formy studia
1. Blokové studium
2. Kurzy pro veřejnost
Článek IV.
Blokové studium
1. Blokové studium je sdružením zajišťováno ve formě čtyřletého ročníkového studia a je
poskytováno výhradně členům sdružení.
2. Orientační učební plán je uveden na aktuálních internetových stránkách školy. Výuka je
prováděna ve čtyřech blocích v úhrnu 160 akademických hodin v jednom studijním roce.
3. Jednotlivé ročníky blokového studia budou otevřeny v případě, že se ke studiu v ročníku
zapíše min. 35 členů sdružení.
Za první rok studia je možné členovi sdružení snížit příspěvek, pokud ho uhradí v předstihu a
podle aktuálních podmínek, které jsou uvedeny na internetu.
Toto snížení se vztahuje jen a pouze na první rok studia.
2.- 4. ročník je povinen student uhradit příspěvek z organizačních důvodů vždy nejpozději tři
měsíce před zahájením příslušného ročníku.
Člen sdružení nemá nárok na vrácení příspěvku vyjma případů uvedených v článku X, bod 4.
Pro následující rok je možné příspěvek zvýšit, avšak pouze za podmínky, že takové navýšení
bude důvodné s ohledem na inflaci a růst cen služeb, které sdružení využívá.
4. V případě smrti nebo dlouhodobé nemoci osoby, která z více než 50 % vyučuje
v ročníkovém studiu, je výbor oprávněn rozhodnout o tom, že ročník se s okamžitou platností
uzavírá a studentovi je vrácena poměrná částka příspěvku.
Článek V.
Kurzy pro veřejnost.
Výbor sdružení organizuje dle zájmu veřejnosti semináře a kurzy pro veřejnost, jejichž náplní
jsou jednotlivé metody přírodní medicíny. Přesná obsahová náplň jednotlivých kurzů pro
veřejnost je uvedena na aktuálních internetových stránkách školy. Podmínkou účasti na
semináři či kurzu je poskytnutí daru sdružení ve výši stanovené výborem sdružení.

Článek VI.
Místo a termíny výuky
1. Student má právo účastnit se výuky zajištěné občanským sdružením na místě a v termínech
stanovených výborem sdružení.
2. Student je povinen průběžně sledovat internetové stránky sdružení, kde bude nejméně jeden
měsíc před započetím školního roku uveřejněna informace o přesném místě a termínech
výuky.
3.Výbor sdružení je oprávněn v případě potřeby místo a termíny výuky změnit, což je povinen
s dostatečným předstihem e-mailem sdělit studentům na e-mailovou adresu, kterou student
sdružení sdělil.

Článek VII.
Průkaz studenta
1. Po úhradě členského příspěvku obdrží student blokového studia index sdružení.
2. Student blokového studia je povinen nechat si do indexu zapsat docházku a všechny
úspěšně složené zkoušky.
3. V případě ztráty indexu sdružení vystaví studentovi duplikát za poplatek 300,- Kč.
Článek VIII.
Studijní práva a povinnosti
1. Student blokového studia je v rámci studijního roku oprávněn se účastnit tématických
přednášek z jednotlivých oblastí v souladu s učebním plánem uvedeným v Příloze č. 1 tohoto
Studijního řádu. Přednášejícími jsou osoby vybrané výborem sdružení.
2. Student blokového studia je oprávněn složit v závěru studijního roku zkoušky
z jednotlivých předmětů vyučovaných v uplynulém studijním roce.
První opravný termín zkoušky je zpoplatněn částkou 500,- Kč, druhý opravný termín
je zpoplatněn částkou 1000,- Kč. Opravné termíny jsou určeny ze strany Školitelů.
3. Student blokového studia se po skončení studijního roku zapisuje do dalšího ročníku studia.
Podmínkou zápisu do dalšího ročníku studia je trvání členství studenta ve sdružení.
4. V případě, že student blokového studia absolvuje všechny čtyři ročníky s minimálně 80%
docházkou, na závěr každého studijního roku úspěšně složí všechny zkoušky uvedené
v příloze 1 tohoto studijního řádu a úspěšně obhájí závěrečnou práci, bude mu občanským
sdružením vystaven absolventský diplom.
Student bere na vědomí, že sdružení nemá žádnou akademickou akreditaci vydanou
Ministerstvem školství ČR či jakoukoli institucí.
5. Student blokového studia je povinen chovat se během výuky tak, aby nerušil ostatní
studenty a neznesnadňoval jim studium. V případě, že student toto pravidlo poruší, nebo se
dostaví na výuku pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, bude z výuky vykázán a výbor
sdružení jej písemně na možnost vyloučení ze sdružení v souladu s článkem V. bod 1 písm. c)
stanov sdružení. V případě, že nedojde ze strany studenta k nápravě, navrhne výbor sdružení
členské schůzi vyloučení člena ze sdružení podle článku V. bod 1 písm. c)
6. Student není oprávněn pořizovat audio nebo video záznam výuky, ledaže k tomu obdržel
písemný souhlas výboru sdružení.

Článek IX.
Přerušení studia
Student může přerušit studium pouze s písemným souhlasem výboru sdružení. Výbor
sdružení může souhlas udělit na základě písemné žádosti studenta podané zejména z těchto
důvodů
• těhotenství studenta – v takovém případě lze povolit přerušení maximálně na dobu dvou let
• dlouhodobá hospitalizace studenta.
V případě přerušení studia studenta blokového studia zůstává zachováno členství studenta ve
sdružení po celou dobu přerušení, student je však oprávněn účastnit se výuky až poté, co
písemně oznámí výboru sdružení, že je připraven ve studiu pokračovat a za předpokladu, že
byl v daném studijním roce otevřen příslušný ročník, který má student navštěvovat.
Článek X.
Ukončení studia
Studium je ukončeno:
1. absolvováním příslušného kurzu pro veřejnost
2. absolvováním celého čtyřletého výukového bloku
3. absolvováním jednotlivého školního roku v případě, že se student rozhodne nadále ve
studiu nepokračovat
4. zánikem členství studenta ve sdružení
V případě, že nebude otevřen příslušný ročník studia, protože se ke studiu nezapsalo
dostatečné množství členů, zaniká v souladu s článkem V odst. 1 písm. d) stanov sdružení
členství člena ve sdružení automaticky. Sdružení je povinno uhradit bývalému členovi částku,
která odpovídá výši členského příspěvku, a to do 30 dnů ode dne skončení členství ve
sdružení.
V případě, že určitý ročník studia bude s okamžitou platností uzavřen v souladu s článkem IV.
bod 4 platí, že k tomuto dni členovi automaticky zaniklo členství. Sdružení je povinno uhradit
bývalému členovi částku, která odpovídá výši členského příspěvku s tím, že od této částky
bude odečtena částka, kterou sdružení vynaložilo na vzdělávání studenta, které do okamžiku
automatického zániku členství bylo sdružením zajištěno.
V ostatních případech zániku členství nemá sdružení vůči bývalému členovi žádné povinnosti.
Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Tento Studijní řád byl schválen výborem sdružení v souladu s článkem X bodem 3 písm. h)
stanov sdružení dne 7.7. 2011
Tento Studijní řád nabývá účinnosti dnem 10.8. 2011.

Prohlašuji, že jsem se pečlivě seznámil se stanovami a ostatními vnitřními předpisy sdružení a
ztotožňuji se s nimi a budu se jimi řídit a toto stvrzuji níže uvedeným podpisem.

Podpis člena sdružení:

……………………………..

