STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD
FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA
V PÍSKU
I.

OBECNÁ USTANOVENÍ
§1

Studijní a zkušební řád (dále jen „SZŘ“) FAMO v Písku vychází ze zákona č. 111/1998 sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ze Statutu FAMO v Písku. Studenti,
akademičtí pracovníci a ostatní pracovníci FAMO v Písku jsou povinni se se SZŘ seznámit a
řídit se jím.
§2
Ke změnám a doplňkům SZŘ se vyjadřuje Akademický senát FAMO v Písku, SZŘ schvaluje
ho rektor a ředitel.

II. STUDIJNÍ PROGRAM
§3
FAMO v Písku uskutečňuje akreditované bakalářské a na něj navazující magisterské studijní
programy.

III. FORMA STUDIA
§4
Vysokoškolské studium je určeno posluchačům, kteří usilují o bakalářské vysokoškolské
vzdělání (ve smyslu §45 zákona), zakončené bakalářskou zkouškou a umožňující získat
akademický titul „bakalář umění – BcA“.
Standardní doba studia bakalářského studijního programu trvá 3 roky (6 semestrů).
Dále je určeno těm, kteří usilují o navazující magisterské vysokoškolské vzdělání (ve smyslu
§46 zákona) zakončené magisterskou zkouškou a umožňující získat akademický titul „magistr
umění – MgA“.
Standardní doba studia navazujícího magisterského studijního programu trvá 2 roky
(4 semestry).
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IV. PODMÍNKY PŘIJETÍ, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
§5
Ke studiu na FAMO v Písku lze přijmout uchazeče, který splňuje předpoklady podle § 48
zákona, dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázal
způsobilost ke studiu a talentové předpoklady úspěšným absolvováním přijímacího řízení.
§6
Ve výjimečných a odůvodněných případech zvláště hodných zřetele může rektor FAMO
v Písku přijmout i uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního
odborného vzdělání. Akademický titul se takto přijatým posluchačům přiznává až po
dodatečném dosažení úplného středního vzdělání (§45 odst. 4 a §46 odst. 4 zákona).
§7
Náležitosti přihlášky ke studiu, termíny podání a rozsah i obsah přijímacího řízení na
jednotlivá zaměření v rámci studijního oboru jsou uvedeny na úřední desce školy a na
webových stránkách školy.
§8

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Účelem přijímacího řízení je zjištění a zhodnocení předpokladů uchazeče ke studiu zvoleného
zaměření v rámci studijního oboru.
1. Zkušební komisi jmenuje rektor.
2. Přijímací řízení může probíhat i vícekolově. Shodne-li se zkušební komise po
kterémkoliv kole, že uchazeč nedostál předem stanoveným podmínkám přijímacího
řízení, předseda zkušební komise má právo:
a) s tímto závěrem uchazeče seznámit a navrhnout mu odstoupení z přijímacího
řízení,
b) navrhnout rektorovi ukončení přijímacího řízení uchazeče.
3. Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů (zejména pro nemoc, pracovní neschopnost)
dostavit k přijímacímu řízení, může do 5 dnů písemně požádat rektora FAMO v Písku
o náhradní termín.
4. Po ukončení závěrečného kola přijímacího řízení zkušební komise stanoví pořadí
uchazečů, kteří absolvovali celé přijímací řízení a předá rektorovi závěrečnou zprávu
s návrhy na přijetí ke studiu.
5. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje rektor na základě návrhu přijímací komise. Své
rozhodnutí odešle uchazeči nejpozději do 30 dnů ode dne konání posledního kola
přijímacího řízení.
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6. Pro přijetí uchazečů ke studiu, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na
jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, anebo absolvovali akreditovaný
vzdělávací program nebo jeho část na vyšší odborné škole v České republice nebo
v zahraničí, mohou být stanoveny odlišné podmínky podle § 49 odst. 3. zákona.
Přihlášky těchto uchazečů jsou posuzovány individuálně, rozhodnutí o jejich přijetí ke
studiu přísluší rektorovi.
7. Uchazeč může do 30 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí podat rektorovi
FAMO v Písku žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí. V žádosti uchazeč uvede
věcné zdůvodnění. Následné rozhodnutí rektora je konečné.
8. Počet přijímaných uchazečů je limitován koncepcí výuky studijního programu
a ekonomickými a kapacitními možnostmi školy.
9. Přijímací řízení dále upravují pravidla přijímacího řízení vydávána rektorem.

V.

ORGANIZACE STUDIA
§9
STUDIJNÍ PROGRAM

1. Studijní program vymezuje základní orientace výuky teoretické i praktické. Studijní
náplň programu je stanovena ve Studijním plánu.
2. Studenti se zapisují podle ročních učebních plánů (RUP). Návrhy ročních učebních
plánů studijního oboru každoročně zpracovávají vedoucí ateliérů ve spolupráci
s prorektorem pro studium. Konečné verze RUP musí být schváleny vždy nejpozději
do 1. září.
§10
FORMY VÝUKY
Výuka je rozdělena na všeobecnou a odbornou část.
§11
AKADEMICKÝ ROK
se dělí na zimní a letní semestr, realizační období, dvě zkoušková období (po každém
semestru) a období zimních a letních prázdnin.
V průběhu realizačního období (neurčí-li rektor jinak) jsou podle stanoveného harmonogramu
realizována jednotlivá oborová a společná praktická cvičení.
Začátek a konec akademického roku stanoví rektor. Průběh a ukončení studia se řídí § 51 až
§ 56 zákona.
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§12
Počet hodin přednášek a seminářů je stanoven ve studijních plánech programu, které jsou
součástí akreditovaných studijních programů.
§13
ORGANIZACE VÝUKY V ATELIÉRECH
1. Je řízena vedoucím ateliéru, který v souladu s časovým plánem akademickém roku
a studijním plánem vypracuje a předloží prorektorovi do 15. května předchozího
akademického roku návrh ročních učebních plánů (RUP) podle semestrů a ročníků,
včetně plánu cvičení.
2. Po posouzení jednotlivých ročních učebních plánů a po koordinaci plánu cvičení
předloží prorektor roční učební plány do konce května k vyjádření rektorovi.
§14
ZÁPIS UČEBNÍHO PLÁNU
1. Zápisem ročního učebního plánu a složením imatrikulačního slibu se přijatí uchazeči
stávají studenty Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
2. Zápisem ročních učebních plánů příslušného ročníku studia studenti získávají právo
zúčastnit se všech forem výuky, získávat zápočty, klasifikované zápočty a konat
zkoušky.
3. Zápis se koná v posluchárnách školy – řídí jej studijní oddělení v termínech
stanovených rektorem a vyznačuje se posluchačům v elektronickém výkazu o studiu
(elektronickém indexu).
4. Kontrolu zápisu provádí studijní oddělení FAMO v Písku.
5. Studentům jsou zapsány všechny povinné a povinně volitelné předměty podle ročního
učebního plánu daného zaměření v rámci studijního oboru.
6. Do vyššího ročníku se zapisují studenti, kteří splnili všechny studijní povinnosti
určené povinným studijním plánem. Toto je upraveno vnitřním předpisem školy.
7. Studenti, kteří nemají splněny studijní povinnosti ke dni ukončení opravného
zkušebního období (termín stanoví časové rozložení školního roku), mohou v určitých
specifikovaných případech, být podmínečně zapsáni. Nevztahuje-li se na ně tato
možnost, nepodají-li si žádost včas nebo není-li jejich žádosti vyhověno, bude jim
ukončeno studium pro nesplnění studijních povinností.
8. Nedostaví-li se student k zápisu ve stanoveném termínu a neomluví-li se se závažným
odůvodněním písemně do 5 dnů, je posuzován, jako by studia zanechal.
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9. Uznání části studia na jiné vysoké škole – při zápisu přijatého posluchače může rektor
po konzultaci s vedoucím ateliéru uznat studentovi zkoušky (či jiné formy atestace),
vykonané během předchozího studia na jiné vysoké škole příbuzného charakteru.
§15
PODMÍNEČNÝ ZÁPIS
Pokud student neuzavře předměty ke dni zápisu do dalšího akademického roku, je
podmínečně zapsán do vyššího ročníku. Aby byl student zapsán řádně, musí do konce října
příslušného akademického roku uzavřít tyto nesplněné předměty. Toto dále upravuje vnitřní
předpis školy Řád klasifikace a uzavření semestru/ročníku.

§16
INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN
Jestliže se student, prokazující nadání a předpoklady pro studium výbornými studijními
výsledky, nemůže z vážných zdravotních, rodinných, sociálních a jiných důvodů pravidelně
zúčastňovat výuky nebo plnit studijní povinnosti, ale existuje předpoklad, že úkoly ročníku
zvládne, může požádat rektora o individuální studijní plán. Studentovu písemnou žádost
schvaluje rektor na základě doporučení vedoucího ateliéru.
§17
OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
1. Studijní a zkušební řád FAMO V Písku v případech, které posoudí rektor, umožňuje
opakování ročníku.
2. Studentovi, který nesplnil podmínky pro pokračování ve studiu, může rektor na jeho žádost
povolit opakování ročníku. Žádost podá student nejpozději do 14 dnů po skončení příslušného
zkouškového období na studijním oddělení.
3. V průběhu studia lze opakovat ročník nejvýše dvakrát.
4. Při opakování ročníku bakalářského studijního programu si student zapisuje všechny
předměty, z nichž byl klasifikován „neprospěl/a“ a předmět Ateliér. Ostatní předměty jsou mu
uznány.
5. Při opakování ročníku navazujícího magisterského studijního programu si student zapisuje
všechny předměty, z nichž byl klasifikován známkou „dobře“, „neprospěl“ a předmět Ateliér.
§18
PŘERUŠENÍ STUDIA
Student může ze závažných důvodů požádat rektora o přerušení studia.
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1. Při kladném vyřízení žádosti rektor určí začátek a konec přerušení studia nejdéle
na dobu dvou let.
2. V průběhu studia lze studium přerušit nejdéle na dobu dvou let.
3. Pominou-li důvody přerušení studia, může rektor na žádost posluchače přerušení
studia ukončit i před uplynutím doby přerušení.
4. Přerušení studia se do standardní doby studia nezapočítává.
5. Po dobu přerušení nemá student status studenta.
§19
UKONČENÍ STUDIA
1. Zanechání studia – student, který hodlá studia zanechat, oznámí předem své
rozhodnutí písemně rektorovi.
2. Studenti, kteří se nedostaví k zápisu ve stanoveném termínu a neomluví se se
závažným odůvodněním písemně do 5-ti dnů, jsou posuzování jako studenti, kteří
zanechali studia.
3. Vyloučení ze studia – student může být vyloučen ze studia podle Disciplinárního řádu
FAMO v Písku.
4. Ukončení studia – studentovi může být ukončeno studium pro neplnění studijních
povinností a pro neplnění Smlouvy o výuce.
5. Studentovi, který zanechal studia nebo byl ze studia vyloučen, příp. mu bylo studium
ukončeno, může studijní oddělení na vyžádání vydat potvrzení o úspěšně vykonaných
zkouškách či jiných formách atestace, kde současně uvede, že posluchač studium
neukončil.
6. Ukončením studia ztrácí bývalý student nárok na používání technického zařízení
FAMO v Písku, ateliérů atd. a musí vyrovnat veškeré pohledávky školy.
7. Ukončení studia upravují rozhodnutí rektora.
§20
ŘÁDNÉ UKONČENÍ STUDIA
1. Vysokoškolské studium na FAMO v Písku lze ukončit:
a. absolvováním tříletého bakalářského vysokoškolského studia vykonáním státní
závěrečné zkoušky;
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b. absolvováním navazujícího dvouletého magisterského vysokoškolského studia
vykonáním státní závěrečné zkoušky;
2. uzavřením posledního ročníku studia ztrácí posluchač nárok na používání technického
zařízení, ateliérů, knihovny atd.
3. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr
studia nebo její poslední část v řádném termínu.
4. Úspěšný absolvent studia má právo zúčastnit se slavnostního promočního aktu,
v jehož průběhu složí promoční slib absolventa FAMO v Písku a obdrží diplom
s oprávněním užívat titulu bakalář umění (BcA.) nebo magistr umění (MgA.).
5. Slib absolventa bakalářského studia na FAMO v Písku:
„Přijímám vysokoškolský diplom stvrzující řádné ukončení mých studií v bakalářském
studijním programu na Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku a slibuji, že
akademický titul Bakaláře umění uchovám bez mravní i umělecké poskvrny. Slibuji,
že uchovám ve vděčné paměti Filmovou Akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
Slibuji, že výsledky svých studií na Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku
budu rozvíjet ke svému dalšímu uměleckému a odbornému růstu a ve prospěch celé
společnosti a její kultury v humanistickém duchu a tradici českého filmu.“
6. Slib absolventa magisterského studia na FAMO v Písku:
„Přijímám vysokoškolský diplom stvrzující řádné ukončení mých studií v
magisterském studijním programu na Filmové Akademie Miroslava Ondříčka v Písku
a slibuji, že akademický titul Magistra umění uchovám bez mravní i umělecké
poskvrny. Slibuji, že uchovám ve vděčné paměti Filmovou Akademii Miroslava
Ondříčka v Písku. Slibuji, že výsledky svých studií na Filmové Akademie Miroslava
Ondříčka v Písku budu rozvíjet ke svému dalšímu uměleckému a odbornému růstu a
ve prospěch celé společnosti a její kultury v humanistickém duchu a tradici českého
filmu.“
7. Studenti jsou před konáním státní závěrečné zkoušky povinni odevzdat na studijním
oddělení vyplněnou a potvrzenou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, kde si
nechají potvrdit vypořádání případných závazků vůči škole. Tuto přihlášku před
odevzdáním na studijním oddělení předloží zároveň i technickému a ekonomickému
oddělení k podpisu.
Při celkovém hodnocení studia se vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého
studia stupnicí „prospěl“, „prospěl s vyznamenáním“ a „neprospěl“.
Student absolvoval studium hodnocením „prospěl s vyznamenáním“, jestliže dosáhl za každý
rok studia studijní průměr nejvýše 1,5 bez hodnocení „dobře“ a státní závěrečnou zkoušku
vykonal s celkovým prospěchem do průměru 1,5 bez hodnocení „dobře“.
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VI. KONTROLA VÝSLEDKŮ STUDIA
§21
1. Úroveň a plnění studia je kontrolována jednotlivými formami hodnocení. O
předmětech a formě hodnocení je posluchač informován při zápisu.
2. Požadavky pro splnění jednotlivých forem hodnocení vyhlásí akademický pracovník
předmětu.
3. Pokud student nesplní základní předpoklady pro klasifikaci, stanovené pedagogem
daného předmětu, nemá právo být připuštěn ke klasifikaci.
§22
FORMY KLASIFIKACE
1. Zápočet (Za) je forma klasifikace bez hodnotící stupnice. Jsou jím hodnoceny
teoretické práce, práce seminárního charakteru a dílčí, oborová cvičení. Jeho udělení
může být vázáno na docházku a je podmíněno splněním obvykle seminárního cvičení,
které zadá pedagog.
2. Do výkazu o studiu se zapisuje slovem „započteno“. V případě, že student podmínkám
udělení zápočtu nevyhověl, je student povinen splnit podmínky zápočtu v opravném
termínu.
3. Klasifikovaný zápočet (KZa) je klasifikovaná forma hodnocení (klasifikace). Do
výkazu o studiu se zapisuje slovem „započteno“ spolu s hodnotící stupnicí „výborně“
(1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3). V případě, že student podmínkám udělení zápočtu
nevyhověl, je povinen splnit podmínky zápočtu v opravném termínu dle dispozic
pedagoga.
4. Zkouška (Zk) je klasifikovaná forma hodnocení, jíž se prověřují vědomosti studenta
v příslušném předmětu a jeho schopnost vlastním úsudkem hodnotit problémy, jevy,
díla, osobnosti atd., související s přednášenou látkou. Zkouška může být písemná,
ústní či kombinovaná. Vstupní podmínkou může být úspěšné vypracování písemné
práce. Klasifikuje se stupnicí „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neuspěl“
(4).
5. Dále formy hodnocení upravují vnitřní předpisy školy.
6. Podmínky zkoušky:
a) Zkouška se koná ve zkouškovém období v termínech vypsaných pedagogem,
oznámených studijnímu oddělení a zveřejněných FAMO v Písku.
b) V zimním zkouškovém období se vypisují řádné a opravné zkušební termíny.
Po zimním zkouškovém období následuje opravné období, které trvá do konce
února. Je ukončeno kontrolou elektronického výkazu o studiu studijním
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oddělením.
c) V letním zkouškovém období, které končí 30. června, se vypisují řádné
a opravné zkušební termíny. Vzhledem k následujícím prázdninám je možno
vypisovat opravné termíny během celého zkouškového období letního
semestru a v průběhu navazujícího zimního semestru až do konce října
příslušného roku. Letní zkouškové období je ukončeno kontrolou
elektronického výkazu o studiu studijním oddělením.
d) Pokud se student nemůže ve vypsaném termínu dostavit ke zkoušce (řádné, či
opravné), je povinen se pedagogovi, případně na studijním oddělení omluvit.
Ze závažných důvodů se může omluvit i dodatečně v nejkratší možné době.
V případě, že se neomluví, je hodnocen známkou „neuspěl“.
e) Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání opravné zkoušky.
Nevyhoví-li u opravné zkoušky, může požádat o druhou opravnou zkoušku.
Nevyhoví-li ani u druhé opravné zkoušky, může požádat rektora o „rektorský
termín zkoušky“. Termín konání a podmínky této zkoušky, případně složení
zkušební komise, navrhuje příslušný pedagog a schvaluje rektor. Rektor není
povinen rektorský termín opravné zkoušky vyhlásit.
f) Pokud student neuspěje ani na rektorské opravné zkoušce, nemůže si již
předmět přesunout do dalšího ročníku.
g) Na základě výsledků studenta může pedagog daného předmětu nebo rektor
povolit komisionální zkoušku studenta před komisí jmenovanou rektorem.
Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.
§23
POSTUPOVÁ ZKOUŠKA
je komisionální hodnocení praktického cvičení a její absolvování je podmínkou pro postup do
dalšího semestru. Cílem je objektivní posouzení uměleckého a odborného růstu posluchače
jmenovanou komisí.
Klasifikační stupnice je:

postoupil
Nepostoupil

1. Nemůže-li se student k postupové zkoušce dostavit, musí se před jejím konáním
omluvit. Nemohl-li se student z objektivních důvodů dostavit, musí se omluvit v co
nejkratší možné době po konání postupové zkoušky.
2. Komise může rozhodnout o možném náhradním termínu zkoušky nebo opakování
zkoušky.
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VII. STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
§24
1. Státní závěrečná zkouška na FAMO v Písku je bakalářská a magisterská.
2. Podmínkou absolvování bakalářského studia je splnění studijního plánu, dosažení
nejméně 180 kreditních bodů a složení státní bakalářské zkoušky.
3. Podmínkou absolvování magisterského studia je splnění studijního plánu, dosažení
nejméně 120 kreditních bodů a složení státní magisterské zkoušky.
4. Student se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 2 let od ukončení
studia.
5. Student se přihlásí ke státní závěrečné zkoušce na studijním oddělení nejpozději 14 dní
před termínem konání zkoušky. Do té doby musí mít uzavřeny všechny předměty a
vyřešeny případné pohledávky ze strany školy. V předepsaných termínech odevzdá
písemnou teoretickou práci, kterou vloží do školního systému kivvi, a dále odevzdá
absolventský film nebo jiné, vedením školy určené formy absolventského souboru,
pokud není stanoveno jinak.
6. Státní bakalářská zkouška se skládá:
a) z obhajoby praktické absolventské práce – absolventského filmu nebo určeného
absolventského souboru;
b) z obhajoby písemné teoretické práce;
c) z obhajoby produkčního rozboru celovečerního filmu (zaměření „produkce“);
d) z oborových zkoušek;
e) ze zkoušky z uměnovědných předmětů.
7. Státní magisterská zkouška se skládá:
a) z obhajoby praktické absolventské práce – absolventského filmu nebo určeného
absolventského souboru;
b) z obhajoby písemné teoretické práce;
c) z oborových zkoušek.
8. Téma teoretické písemné práce schvaluje vedoucí ateliéru a rektor. Obsah a formu
absolventského filmu nebo absolventského souboru schvaluje vedoucí ateliéru
a producent audiovizuální tvorby.
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§25
1. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky schvaluje pro každý akademický rok
rektor na základě návrhu vedoucích pedagogů jednotlivých ateliérů v souladu
s udělenou akreditací.
2. Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky jsou zveřejněny ve školní databázi kivvi
nejméně 6 měsíců před konáním státních závěrečných zkoušek. Za zveřejnění
tematických okruhů v daném termínu zodpovídá prorektor pro studium.
3. Termíny organizačního zabezpečení státních závěrečných zkoušek stanoví pro každý
akademický rok prorektor pro studium, a to zpravidla v harmonogramu akademického
roku.
4. Státní závěrečná zkouška je veřejná a koná se před komisí pro státní závěrečné
zkoušky (dále jen „komise“), kterou jmenuje a odvolává rektor na základě
souhlasného stanoviska umělecké rady. Komise je nejméně tříčlenná a skládá se
z pedagogů, odborníků a osobností z oblasti umění.
5. Průběh státní zkoušky řídí a za činnost komise zodpovídá její předseda. O průběhu a
hodnocení státní zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném zasedání v den
jejího konání.
6. Komise se usnáší na základě hlasování prostou většinou hlasů přítomných členů a
výsledky vyhlásí předseda komise.
7. Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky se klasifikují známkami: „výborně“ (1),
„velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „nevyhověl“ (4).
8. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.
9. Protokol o průběhu a hodnocení státní závěrečné zkoušky podepisují všichni členové
jednotlivých komisí.
10. Přezkumná komise může rektorovi navrhnout zrušení platnosti výsledku státní
závěrečné zkoušky nebo její části v souladu s§47 čl. f zákona.
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