Směrnice pro zveřejňování údajů na úředních deskách JAMU
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I.
Úvodní ustanovení
Úřední desky (označené tímto názvem) jsou umístěny na rektorátu JAMU, na Divadelní
fakultě, Hudební fakultě a v IVU centru Astorka.
Za zveřejňování údajů na úřední desce rektorátu zodpovídá referentka pro studijní
záležitosti.
Za zveřejňování údajů na úředních deskách fakult zodpovídají tajemnice fakult.
Na úřední desce v IVU centru Astorka jsou zveřejňovány směrnice rektora, zprávy
z jednání kolejní komise a informace týkající se činnosti kolejí. Odpovídá ředitel kolejí.
Vyhlášky jsou na úředních deskách označeny datem vystavení a jsou takto zveřejněny
nejméně po dobu 14 dní.

II.
Závažná interní sdělení JAMU
1. Na úřední desce jsou zveřejňována rozhodnutí a směrnice vydané rektorem JAMU a další
sdělení dle rozhodnutí rektora.
2. Na úředních deskách fakult jsou rovněž zveřejňována interní sdělení dle rozhodnutí
děkana.
III.
Informace o jednání akademických senátů
1. Na úřední desce rektorátu jsou zveřejňovány zápisy z jednání AS JAMU a na fakultách
také zápisy z jednání AS fakult.
2. Na úředních deskách je zveřejněno vyhlášení voleb akademických funkcionářů
a akademických senátů, informace o jejich průběhu a výsledky.
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IV.
Přijímací řízení
Podle § 49 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen Zákon o VŠ)
zveřejní fakulta v dostatečném předstihu, nejméně však čtyřměsíčním, lhůtu pro podání
přihlášek ke studiu, podmínky přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu
a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení. Stejným způsobem
musí být zveřejněn nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním
programu.
Podle § 50 odst. 5 Zákona o VŠ se rozhodnutí o přijetí uchazeči, jehož pobyt není znám,
doručuje vyvěšením na úřední desce.
Podle § 50 odst. 8 Zákona o VŠ zveřejní fakulta zprávu o průběhu přijímacího řízení
do 15 dnů po jeho skončení (tj. po vydání rozhodnutí o přijetí). Pokud jsou součástí
přijímacího řízení i písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě základní statistické
charakteristiky všech jejích částí.
Do 15 dnů po ukončení odvolacího řízení (tj. po vydání rozhodnutí o podaných
odvoláních) zveřejní vysoká škola souhrnnou zprávu o průběhu přijímacího řízení.

V.
Poplatky spojené se studiem
Podle § 58 odst. 6 Zákona o VŠ zveřejní vysoká škola výši poplatků spojených se studiem
pro příští akademický rok před termínem pro podávání přihlášek ke studiu.

VI.
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Podle § 75 odst. 1 Zákona o VŠ zveřejní vysoká škola nebo její součást na úřední desce
neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny
příslušných veřejných zasedání uměleckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení
těchto řízení.
VII.
Výběrové řízení
Podle § 77 odst. 2 Zákona o VŠ musí být zveřejněno vypsání výběrového řízení na úřední
desce vysoké školy nebo její součásti a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní
působností nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.
VIII.
Ubytování na kolejích
1. Na úřední desce rektorátu, IVU centra Astorka a fakult budou v souladu s kolejním řádem
zveřejněny podmínky pro podání žádostí na následující akademický rok.
2. Na úřední desce rektorátu, IVU centra Astorka i fakult bude po projednání kolejní komisí
zveřejněno pořadí ubytovaných v koleji JAMU (Astorka) na následující akademický rok.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. ledna 2001.

V Brně dne 8.12.2000

Prof. Alois Hajda
rektor

