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STATUT   

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o.p.s. 

 

V souladu se zákonem 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“), je tento Statut 

základním vnitřním předpisem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen 

„Statut“). 

 

Část první 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1 

Obecná ustanovení 

 

1. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „FAMO v Písku“) je soukromá 

vysoká škola neuniverzitního typu, která je součástí soustavy vysokých škol České republiky.  

2. Anglický název školy je „Film Academy of Miroslav Ondricek in Pisek“. 

3. FAMO v Písku je zřízena jako obecně prospěšná společnost. Statutárním orgánem je ředitel.  

Sídlo FAMO v Písku je Lipová alej 2068, 397 01 Písek.                           

4. FAMO v Písku uskutečňuje vzdělávací činnost v akreditovaných studijních programech 

a programech celoživotního vzdělávání.  

5. Vedle této hlavní vzdělávací činnosti FAMO v Písku zajišťuje tvůrčí uměleckou činnost 

a související i doplňkovou činnost. 

6. Součástí poslání FAMO v Písku je i navazování a rozvoj zahraničních styků. 

 

Článek 2 

Poslání a činnost 

 

1. Poslání FAMO v Písku je dáno § 1 zákona. 

2. FAMO v Písku uskutečňuje akreditované studijní programy, tvůrčí uměleckou činnost, 

celoživotní vzdělávání a zároveň vytváří podmínky pro spolupráci s uměleckým a kulturním 

sektorem.  

3. FAMO v Písku spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami, uměleckými 

institucemi a jinými subjekty. 

4. FAMO v Písku má právo v souladu se zákonem přiznávat akademické tituly.  
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Článek 3 

Akademické svobody 

 

1. Na FAMO v Písku se zaručují akademická práva a svobody podle § 4 zákona, zejména pak 

svoboda umělecké tvorby, výuky a práva učit se.  

2. Svoboda umělecké tvorby zahrnuje především volbu námětu multimediálního díla, jeho 

výrazových prostředků a ztvárnění.  

3. Svoboda výuky zahrnuje plnění edukačních úkolů, které vyplývají ze studijních programů: 

konání přednášek, seminářů a praktickou výuku.   

4. Právo učit se obsahuje za podmínky splnění studijního a zkušebního řádu právo určovat 

v průběhu studia jeho těžiště podle vlastní volby, jakož i koncipování a zveřejňování vlastních 

uměleckých názorů.    

 

Článek 4 

Práva FAMO v Písku 

 

Práva FAMO v Písku jsou dána zákonem a Statutem FAMO v Písku. Orgány FAMO v Písku mají 

právo rozhodovat nebo jednat zejména v těchto věcech: 

a) organizace vysoké školy, 

b) tvorba a uskutečňování studijních programů, 

c) organizace studia a tvůrčí umělecké činnosti a souvisejících činností, 

d) organizace celoživotního vzdělávání, 

e) podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu v přijímacím řízení, 

f) práva a povinnosti studentů, 

g) zahraniční spolupráce a zahraniční aktivity, 

h) pracovně právní vztahy, 

i) hospodaření, 

j) stanovení výše poplatků spojených se studiem. 
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Část druhá 

ORGANIZACE FAMO v Písku 

 

Článek 5 

Akademická obec  

 

1. Podle § 3 zákona akademickou obec FAMO v Písku tvoří akademičtí pracovníci a studenti 

působící na FAMO v Písku. 

2. Akademické svobody a akademická práva FAMO v Písku jsou zaručeny § 4 zákona.  

3. FAMO v Písku dbá potřeb členů akademické obce a zaměstnanců se speciálními potřebami 

a ve svých činnostech činí vhodná opatření pro vyrovnávání jejich příležitostí k uplatnění. 

4. Právo svolat akademickou obec FAMO v Písku má rektor.  

 

Článek 6 

Orgány FAMO v Písku 

 

1. Samosprávné akademické orgány jsou:                                                                                                                                               

a) rektor, 

b) akademická rada, 

c) rada pro vnitřní hodnocení, 

d) prorektoři, 

e) disciplinární komise, 

f) producent multimediální tvorby. 

2. Další akademické orgány jsou: 

a) akademické kolegium, 

b) kolegium rektora,                                                                                                                   

c) přezkumná komise.                                                   

3. Správní orgány jsou: 

a) ředitel, 

b) správní rada, 

c) dozorčí rada. 
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Článek 7 

Rektor 

 

1. V čele FAMO v Písku stojí rektor, jehož postavení je upraveno zákonem a tímto Statutem. 

2. Rektor jedná a rozhoduje ve věcech FAMO v Písku v rozsahu, stanoveném zákonem a tímto 

Statutem. Řídí činnost vzdělávací, studijní, tvůrčí uměleckou a další, vyplývající z cílů vysoké 

školy a jejího studijního programu. 

3. Rektora jmenuje zakladatel na návrh ředitele po projednání se správní radou. 

4. Rektora odvolává správní rada na návrh ředitele a po projednání se správní radou, jestliže 

rektor závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájmy 

FAMO v Písku. 

5. Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat opakovaně.  

6. Rektora zastupuje v jím určeném rozsahu ředitel FAMO v Písku nebo prorektor. 

7. Rektor schvaluje vnitřní předpisy na návrh akademické rady. 

8. Rektor jmenuje a odvolává prorektory a vedoucí ateliérů. 

9. Rektor rozhoduje o vyslovení neplatnosti státních závěrečných zkoušek nebo jejich částí 

na základě podnětu přezkumné komise. 

10. Rektor jmenuje a odvolává členy disciplinární komise. 

11. Rektor jmenuje a odvolává členy stipendijní komise a jejího předsedu.  

12. Rektor jmenuje předsedu a členy zkušební komise. 

13. Rektor podle svého uvážení svolává jako svůj poradní orgán kolegium rektora. 

14. Rektor předkládá Akademické radě ke schválení studijní programy. 

15. Rektor předkládá Akademické radě záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace 

nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů. 

16. Rektor předkládá Akademické radě záměr zrušit studijní program. 

17. Rektor předkládá Akademické radě návrh pravidel systému zajišťování vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku. 

18. Rektor předkládá Akademické radě návrh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku. 

19. Rektor předkládá Akademické radě záměr jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní 

hodnocení FAMO v Písku. 

20. Rektor rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu. 

21. Rektor rozhoduje o opakování části studia, o přerušení studia, o vyloučení ze studia 

a o ukončení studia podle § 56 zákona. 

22. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. 
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Článek 8 

Akademická rada FAMO v Písku 

 

1. Jmenování členů Akademické rady FAMO v Písku (dále jen „akademická rada“) a její 

působnost je vymezena tímto Statutem. 

2. Akademická rada má minimálně 9 členů a celkový počet jejích členů je vždy lichý. 

3. Předsedou Akademické rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy Akademické 

rady. 

4. Akademickou radu tvoří významní představitelé oborů, v nichž FAMO v Písku uskutečňuje 

vzdělávací a tvůrčí uměleckou činnost. Jednu třetinu členů Akademické rady tvoří jiné osoby 

než členové akademické obce FAMO v Písku. 

5. Členy akademické rady jsou garanti studijních programů a vedoucí jednotlivých ateliérů 

studijních programů. 

6. Způsob jednání Akademické rady stanoví Jednací řád Akademické rady FAMO v Písku. 

7. Akademická rada projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí umělecké 

činnosti FAMO v Písku. 

8. Akademická rada předkládá návrh vnitřních předpisů FAMO v Písku ke schválení rektorovi. 

9. Akademická rada schvaluje studijní programy předložené rektorem. 

10. Akademická rada schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem. 

11. Akademická rada schvaluje na návrh rektora záměr zrušit studijní program. 

12. Akademická rada projednává návrh pravidel systému zajišťování vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku předložené 

rektorem a doporučuje zásady a metodiku hodnocení FAMO v Písku. 

13. Akademická rada projednává návrh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké 

činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku předložený rektorem. 

14. Akademická rada projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 

umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku předložený předsedou Rady 

pro vnitřní hodnocení a návrhy dodatků k této zprávě. 

15. Akademická rada projednává záměr rektora jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní 

hodnocení a vedoucího ateliéru FAMO v Písku. 

16. Akademická rada projednává a schvaluje návrh výroční zprávy o činnosti FAMO v Písku. 

17. Akademická rada se vyjadřuje ke všem zásadním a koncepčním návrhům a rozhodnutím, 

kterými se řídí další rozvoj FAMO v Písku. 
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Článek 9 

Rada pro vnitřní hodnocení FAMO v Písku 

 

1. Do samosprávné působnosti FAMO v Písku patří kromě dalších činností podle § 6 zákona též 

vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností 

FAMO v Písku, které zajišťuje Rada pro vnitřní hodnocení FAMO v Písku (dále jen „rada“) 

v souladu s § 12a zákona. 

2. Podrobný způsob jmenování členů rady, jednání rady a délku funkčního období 

místopředsedy a ostatních členů rady stanoví Statut Rady pro vnitřní hodnocení.  

3. Rada schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti 

a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké 

činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku předložený předsedou rady 

a projednaný Akademickou radou. 

4. Rada řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi 

souvisejících činností FAMO v Písku. 

5. Rada sleduje kvalitu vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a dalších souvisejících činností 

FAMO v Písku, vypracovává zprávu o vnitřním hodnocení jejich kvality a dodatky k této 

zprávě. 

6. Předseda Rady předkládá Akademické radě zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí umělecké činnosti a s nimi souvisejících činností FAMO v Písku a návrhy dodatků k této 

zprávě. 

7. Rada vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké 

činnosti a dalších souvisejících činností FAMO v Písku. 

8. Rada zpracovává podněty pro zkvalitnění vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a dalších 

souvisejících činností FAMO v Písku a podává návrhy opatření ve věcech kvality vzdělávací 

a tvůrčí umělecké činnosti a dalších souvisejících činností Akademické radě a řediteli FAMO 

v Písku. 

 

Článek 10 

Prorektoři 

 

1. Prorektoři ve vymezeném úseku činností a v rozsahu zmocnění uděleném rektorem jednají 

jménem rektora.  

2. Prorektory jmenuje a odvolává rektor na návrh ředitele. 
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3. Prorektoři odpovídají rektorovi za svou činnost ve svěřeném rozsahu zmocnění. Počet 

prorektorů a jejich povinnosti stanoví organizační řád FAMO v Písku. 

 

 

 

 

Článek 11 

Disciplinární komise 

 

1. Disciplinární komise FAMO v Písku (dále jen „disciplinární komise“) projednává disciplinární 

přestupky studentů a předkládá návrhy na rozhodnutí rektorovi.  

2. Jmenování a povinnosti disciplinární komise jsou stanoveny tímto Statutem  

a Disciplinárním řádem FAMO v Písku. 

3. Disciplinární komise má čtyři členy a náhradníka. Předsedu, další členy disciplinární komise  

a náhradníka jmenuje rektor z řad členů akademické obce FAMO v Písku. Dva členové 

disciplinární komise jsou jmenováni z řad studentů FAMO v Písku.  

4. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Před uplynutím funkčního 

období členství zanikne, jestliže se člen písemně rektorovi vzdá své funkce, nebo přestane-li 

být členem akademické obce FAMO v Písku, jakož i odvoláním. Opakované jmenování téže 

osoby členem disciplinární komise je možné bez omezení. 

5. Činnost disciplinární komise upravuje Disciplinární řád FAMO v Písku. 

 

Článek 12 

Producent multimediální tvorby 

 

Producent multimediální tvorby zodpovídá především za výrobu audiovizuálních děl FAMO  

v Písku. 

 

Článek 13 

Akademické kolegium 

 

1. Akademické kolegium FAMO v Písku (dále jen „akademické kolegium“) je voleným poradním 

orgánem rektora. 

2. Působnost akademického kolegia je upravena tímto Statutem. 
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3. Způsob volby členů akademického kolegia a jednání akademického kolegia stanoví Volební  

a jednací řád akademického kolegia FAMO v Písku. 

4. Akademické kolegium je složeno z volených zástupců akademických pracovníků a studentů 

FAMO v Písku. Akademické kolegium má 7 členů, z toho 4 zástupci akademických 

pracovníků  a 3 zástupci studentů. Členství v akademickém kolegiu je čestné, dobrovolné 

a nezastupitelné. 

5. Členství v akademickém kolegiu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora a ředitele. 

6. Funkční období členů akademického kolegia je tříleté. 

7. Akademické kolegium se vyjadřuje k záležitostem předloženým rektorem. 

8. Činnost akademického kolegia materiálně a administrativně zajišťuje ředitel. 

 

Článek 14 

Kolegium rektora 

 

1. Kolegium rektora je strategickým poradním orgánem rektora. 

2. Členy kolegia rektora jmenuje rektor a jsou jimi ředitel, prorektoři, vedoucí jednotlivých 

ateliérů a renomovaní odborníci z praxe.  

3. Kolegium rektora svolává rektor alespoň dvakrát za rok. 

4. Kolegium rektora se vyjadřuje a projednává s hlasem poradním zejména zásadní a koncepční 

návrhy a rozhodnutí, kterými se řídí další rozvoj FAMO v Písku. 

5. Z kolegia se pořizuje a archivuje zápis. 

 

Článek 15 

Přezkumná komise 

 

1. Přezkumná komise FAMO v Písku (dále jen „komise“) je poradní orgán rektora.  

2. Členy komise jmenuje rektor. Přezkumná komise má sedm členů, z toho 6 členů je jmenováno 

z řad profesorů, docentů nebo dalších odborníků FAMO v Písku, sedmý člen komise je 

jmenován z řad studentů FAMO v Písku. 

3. Funkční období komise je 5 let.  

4. Komise vydává stanovisko k neplatnosti státní zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby 

závěrečné práce. 

5. Komise posuzuje závěrečné práce, u kterých je podezření z plagiátorství. 

6. Komise vydá své stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy je o něj požádána rektorem. 
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7. Odchýlí-li se rektor v řízení o vyslovení neplatnosti podle čl. 15 odst. 4. tohoto Statutu nebo 

o podezření z plagiátorství podle čl. 15 odst. 5. tohoto Statutu od stanoviska přezkumné 

komise, je povinen tuto skutečnost ve svém rozhodnutí odůvodnit. 

8. Přezkumná komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 

 

 

 

 

Článek 16 

Ředitel 

 

1. Ředitel FAMO v Písku je statutárním orgánem FAMO v Písku a jmenuje a odvolává ho  

zakladatel. 

2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání 

správní rady a dozorčí rady s hlasem poradním. 

3. Ředitel zejména:                                                                                                           

a) řídí, koordinuje a zabezpečuje hospodaření a vnitřní správu vysoké školy,  

b) spolupracuje s rektorem, prorektory a ostatními orgány vysoké školy ve věcech správních  

a s dalšími odpovědnými pracovníky vysoké školy ve věcech hospodářsko-správních, 

pracovně právních a obchodně právních v rozsahu, určeném tímto Statutem. 

 

Článek 17 

Správní rada 

 

1. Správní rada je kontrolním a dozorujícím orgánem FAMO v Písku. Dbá na zachování účelu, 

pro který byla FAMO v Písku založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 

2. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. 

3. Správní rada má tři členy.  

4. Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. 

5. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství ve správní radě je možné.  

6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí zasedání správní 

rady.  

7. Členství ve správní radě FAMO v Písku je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě FAMO 

v Písku. 
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8. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře  

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by 

mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu.  

9. Správní rada schvaluje  

a)   rozpočet FAMO v Písku,  

b)   řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu FAMO v Písku. 

 

 

 

Článek 18 

Dozorčí rada 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem FAMO v Písku. 

2. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná.  

3. Členy dozorčí rady jmenuje zakladatel.  

4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. 

5. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě FAMO v Písku. 

6. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka.  

7. Dozorčí rada přezkoumává řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu FAMO 

v Písku. 

8. Dozorčí rada nejméně jedenkrát ročně podává zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své 

kontrolní činnosti. 

9. Dozorčí rada dohlíží na to, že FAMO v Písku vykonává činnost v souladu se zákony 

a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. 

10. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam 

obsažené údaje a svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy FAMO 

v Písku. 

11. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady. 

12. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení 

zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky 

v činnosti FAMO v Písku. 

13. Dozorčí rada je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-

li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. 

 

Článek 19 
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Ateliéry 

 

1. Ateliéry FAMO v Písku zajišťují profesní a uměleckou část výuky na FAMO v Písku, která 

odpovídá profilu absolventa FAMO v Písku.   

2. Výuka je rozdělena na všeobecnou a odbornou část. Všeobecná část je řízena prorektorem, 

odborná část je samostatně řízena jmenovaným vedoucím ateliéru a producentem 

multimediální tvorby. 

3. Za kvalitu činnosti ateliéru odpovídá garant studijního programu.  
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4. Ateliéry zajišťují realizaci výuky dle studijního plánu akreditovaného studijního programu. 

5. V čele ateliéru stojí jeho vedoucí. Vedoucího ateliéru jmenuje a odvolává rektor 

po projednání v Akademické radě. 

6. Vedoucí ateliéru je věcně přímo podřízen rektorovi, řediteli je podřízen po stránce 

hospodářsko-správní. Rektorovi a řediteli odpovídá za svou práci ve vymezené oblasti 

činnosti.  

7. Vedoucí ateliéru zejména: 

a) jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v rozsahu jím stanoveném,  

b) organizuje pedagogickou a uměleckou činnost ateliéru, 

c) předkládá rektorovi a řediteli návrhy ve věcech personálních, předkládá návrhy 

ve věcech hmotného a finančního zabezpečení činnosti ateliéru,   

d) odpovídá za hospodárné využívání svěřených prostředků,  

e) projednává zásadní otázky koncepce činnosti ateliéru s pracovníky ateliéru,    

f) zodpovídá za kvalitu uskutečňovaných činností ateliérem, 

g) prvoinstančně schvaluje témata kvalifikačních prací.                          

 

Článek 20 

Akademičtí pracovníci 

 

1. V souladu s § 70 odst. 1 zákona jsou akademickými pracovníky FAMO v Písku zaměstnanci 

v pracovním poměru, kteří vykonávají vzdělávací a tvůrčí uměleckou činnost nebo související 

činnosti na FAMO v Písku. 

2. Akademičtí pracovníci se podílejí zejména na těchto činnostech: 

a) přednášky, semináře, cvičení, zkoušky, konzultace, 

b) vedení, oponování závěrečných prací, 

c) účast ve zkušebních komisích, 

d) účast na vytváření a aktualizaci studijních programů, 

e) příprava studijních materiálů a učebních textů, 

f) účast na realizaci uměleckých a jiných příbuzných projektů, 

g) vlastní umělecká, profesní a publikační činnost. 
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Článek 21 

Studenti 

 

1. Uchazeč o studium ve studijním programu uskutečňovaném FAMO v Písku se stává 

studentem dnem zápisu do studia. Osoba, které bylo studium přerušeno podle ustanovení  

§ 54 zákona, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.  

2. O právech a povinnostech studentů podle § 68 zákona rozhoduje rektor. 

3. Práva a povinnosti studenta FAMO v Písku stanoví § 61 až 63 zákona, obecně závazné právní 

předpisy, Statut a Studijní a zkušební řád a další vnitřní předpisy FAMO v Písku a Smlouva 

o studiu, kterou každý student uzavírá s FAMO v Písku. 

4. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy nebo vnitřními předpisy nebo Smlouvou o studiu FAMO v Písku. 

 

   

Část třetí 

STUDIUM NA FAMO V PÍSKU 

 

Článek 22 

Studijní programy 

 

1. FAMO v Písku uskutečňuje akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní 

programy v českém a anglickém jazyce v souladu s § 44 až 46 a § 78 zákona.  

2. Studijní plány stanoví časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich 

studia, způsob ověřování studijních výsledků, tvorbu multimediálních děl využívajících 

technologie výroby a multimédia implementovaná do umělecké tvorby. 

3. Na studium bakalářského studijního programu FAMO v Písku se vztahuje § 45 zákona.  

Absolventům se uděluje akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“, uváděné před 

jménem). 

4. Na studium navazujícího magisterského studijního programu FAMO v Písku se vztahuje  

§ 46 zákona. Absolventům se uděluje akademický titul „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“, 

uváděné před jménem).  
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Článek 23 

Podmínky pro přijetí ke studiu a průběh studia 

 

1. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FAMO v Písku jsou stanoveny v § 48, § 49 a § 50 

zákona, tímto Statutem a Řádem přijímacího řízení FAMO v Písku. 

2. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na FAMO v Písku jsou 

zveřejňovány v souladu se zákonem každoročně nejpozději 4 měsíce před konáním 

přijímacího řízení ve veřejné části internetových stránek FAMO v Písku na adrese: 

www.filmovka.cz. 

3. Součástí přijímacího řízení na FAMO v Písku je přijímací zkouška v rámci studijního 

programu. FAMO v Písku může dále požadovat i talentovou zkoušku.  

4. FAMO v Písku může stanovit odlišné podmínky přijímací zkoušky pro cizince, kteří se 

ucházejí o studium ve studijním programu v anglickém jazyce. 

5. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu ve studijním programu musí umožnit splnění závazků, 

které vyplývají z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 

6. FAMO v Písku může stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali 

studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České 

republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho 

část ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné 

škole v České republice nebo v zahraničí. 

 

Článek 24 

Celoživotní vzdělávání 

 

1. FAMO v Písku realizuje studium v programech celoživotního vzdělávání ve formě kurzů 

specializačních, rekvalifikačních, inovačních, rozšiřujících, doplňujících a mimořádných. 

Kurzy jsou poskytovány za úplatu. Po absolvování kurzu a splnění předepsaných podmínek 

vydá FAMO v Písku jeho absolventům osvědčení. 

2. Realizace kurzů podle čl. 24 odst. 1. tohoto Statutu probíhá v souladu s Řádem celoživotního 

vzdělávání FAMO v Písku. 
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Článek 25 

Stipendia 

 

1. Studentům FAMO v Písku mohou být přiznána stipendia. 

2. Zásady pro poskytování stipendií studentům v souladu se zákonem stanoví vnitřní předpis 

Stipendijní řád FAMO v Písku. 

 

Článek 26 

Doručování písemností studentům a uchazečům o studium, úřední deska 

 

1. FAMO v Písku v řízeních podle § 50 zákona doručuje písemnosti uchazečům o studium 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

2. Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 zákona doručit z důvodu, že student nesplnil 

povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na 

adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, 

přičemž FAMO v Písku není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.  

3. Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kterým se vyhovuje 

žádosti studenta, a rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. e) zákona se doručují 

prostřednictvím elektronického informačního systému FAMO v Písku; za den doručení 

a oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění 

rozhodnutí studentovi v elektronickém informačním systému FAMO v Písku. 

4. FAMO v Písku zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup 

ve veřejné části internetových stránek FAMO v Písku na adrese: www.filmovka.cz.  

 

Článek 27 

Poplatky  spojené se studiem 

 

1. Studium v akreditovaných studijních programech uskutečňuje FAMO v Písku za úhradu, 

nestanoví-li Stipendijní řád FAMO v Písku jinak. FAMO v Písku vybírá následující poplatky 

spojené se studiem: 

a) poplatek za studium (dále jen „školné“),  

b) poplatek spojený s přijímacím řízením, 

c) další poplatky. 

  

http://www.filmovka.cz/
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2. Konkrétní výši poplatků FAMO v Písku včetně formy jejich úhrady a splatnosti stanovuje 

ředitel směrnicí. Další podmínky jsou stanoveny rovněž ve Smlouvě o studiu. 

 

 

Část čtvrtá 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 28 

Rozpočet FAMO v Písku 

 

1. FAMO v Písku každoročně sestavuje rozpočet výnosů a nákladů, podle kterého hospodaří 

v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech. 

2. Za vypracování návrhu rozpočtu je odpovědný ředitel. 

 

Článek 29 

Výroční zprávy, hodnocení činnosti a strategický záměr FAMO v Písku 

 

1. FAMO v Písku je povinna každoročně vypracovat a předložit Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu 

o hospodaření, a to v termínech a formě stanovené opatřením ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy.   

2. Základní obsah výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření stanoví § 42 odst. 1 

písm. a) zákona. 

3. FAMO v Písku provádí vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi 

souvisejících činností za podmínek stanovených § 77b zákona. Vymezení obsahu, podmínek 

a četnosti vnitřního hodnocení stanoví Pravidla systému zajišťování kvality.  

4. Výsledky zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí umělecké činnosti a s nimi 

souvisejících činností FAMO v Písku se využívá při vypracování Strategického záměru FAMO 

v Písku  

a jeho každoroční aktualizace podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona. Při jeho přípravě se vychází 

z uměleckých i strategických zájmů FAMO v Písku. 

5. Další povinnosti FAMO v Písku stanoví § 42 zákona. Bližší podmínky stanoví podle potřeby 

opatření rektora.  
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Článek 30 

Vnitřní předpisy a normy 

 

1. Vnitřními předpisy FAMO v Písku jsou 

a) Statut, 

b) Jednací řád akademické rady, 

c) Volební a jednací řád akademického kolegia, 

d) Statut rady pro vnitřní hodnocení, 

e) Řád přijímacího řízení, 

f) Studijní a zkušební řád, 

g) Stipendijní řád, 

h) Disciplinární řád, 

i) Pravidla systému zajišťování kvality, 

j) Řád celoživotního vzdělávání. 

2. Vnitřními normami jsou:  

a) směrnice, 

b) opatření. 

 

Článek 31 

Akademické insignie a obřady FAMO v Písku 

 

1. Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora  

a prorektora jsou akademické insignie (řetěz a žezlo) a taláry. 

2. Akademické insignie jsou užívány zejména při imatrikulacích studentů, promocích absolventů, 

inauguracích rektora a při dalších slavnostních příležitostech. 

3. Akademické insignie jsou majetkem FAMO v Písku a musí být chráněny způsobem 

odpovídajícím jejich významu. 

4. Akademické insignie jsou při slavnostních událostech uvedených v čl. 31 odst. 2. tohoto 

Statutu oprávněni používat: 

a) rektor a prorektoři, 

b) zakladatel, ředitel a zakladatelem určené osoby, 

c) členové akademického kolegia z řad akademických pracovníků, 

d) jiní akademičtí pracovníci, 

e) významné osobnosti podle rozhodnutí rektora. 
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5. Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studentů do akademické obce FAMO v Písku. 

6. Promoce je slavnostní akt udělení získaných akademických titulů, předání vysokoškolského 

diplomu a dodatku k diplomu absolventům FAMO v Písku. 

7. Inaugurace je slavnostní akt, při kterém je uveden do funkce nový rektor FAMO v Písku, který 

složí slavnostní slib a převezme od odstupujícího rektora akademické insignie příslušející jeho 

úřadu. 

8. Průběh a termíny slavnostních imatrikulací, slavnostních promocí a slavnostních inaugurací 

stanoví rektor. 

 

 

Část pátá 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 32 

1. Organizační struktura FAMO v Písku je uvedena v Příloze 1 k tomuto Statutu a je jeho 

nedílnou součástí. 

2. Tento Statut FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. Zrušuje se a plně 

nahrazuje Statut FAMO v Písku registrovaný ministerstvem dne 20. 4. 2015 pod č.j. MSMT-

10887/2015-1. 

3. Tento Statut FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem a účinnosti dnem 

následujícím po dni registrace ministerstvem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Insignie


Organizační struktura Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. 
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