FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Děkan

Č. j.:

V Praze dne 18. 10. 2018

Poskytnutí informace

Vážená paní
dne 25. 9. 2018 obdržela Filozofická fakulta Univerzity Karlovy prostřednictvím elektronické
pošty na e-mailovou adresu
Vaši žádost
o poskytnutí informace dle§ 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
.
ve znění pozdějších předpisů, kterou evidujeme pod č. j.
Konkrétně

jste žádala o poskytnutí těchto informací:

1. "Kolika studentům bylo povoleno přerušení v prvním ročníku studia na FF ze
závažných zdravotních důvodů v posledních 5 ti letech?
2. Kolika studentům bylo povoleno přerušení studia v prvním ročníku na základě jiných
závažných důvodů v posledních 5- ti letech?
3. Jaké kroky provedla FF po zavedení GDPR? Prosím přesné informace.
4. Proč jste mi nesdělila informace o přerušení v prvním dopise, když jsem se ještě mohla
rozhodnout, jestli do studia nastoupím nebo ne?
5. FF vyžaduje po studentech diagnózy pro přerušení studia?
6. Na základě čeho rozhodujete vy osobně, které důvody jsou závažné zdravotní a které
nejsou?
7. Jak skladujete zdravotní dokumentaci studentů a po jak dlouhou dobu a kdo k ní má
přístupr
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V zákonné lhůtě, jejíž prodloužení Vám bylo oznámeno přípisem č. j.
ze dne
5. 10. 2018, Vám poskytuji na adresu uvedenou ve Vaší žádosti žádané informa ce, tedy:
1. Jednalo se o dva studenty.

2. K takovému případu nedošlo.
3. FF UK postupuje dle pokynů Rektorátu UK (viz https:/ jwww.cuni.cz/UK-9056.html)
a konkrétní případy řeší s pověřencem pro ochranu osobních údajů UK.
4. Informaci o velmi zřídkavé možnosti přerušit studium v prvním roce studia Vám
sdělilo několik pracovníků Studijního oddělení děkanátu FF UK.
5. Má-li být studium přerušeno z vážných zdravotních důvodů, pak musí být k takové
žádosti předložen dostatečný podklad. FF UK, obdobně jako celá UK, pracuje s tzv.
funkčními diagnostikami, které utvářejí odborní pracovníci.
6. Rozhodnutí o přerušení studia z vážných zdravotních důvodů se děje na základě
funkčních diagnostik a doporučení jejího zhotovitele a na základě aktuálních
lékařských zpráv.
7. Zdravotní dokumentace, kterou předklá dají studenti, je uložena v jednotlivých spisech
studentů v souladu s platnými předpisy. Přístup k ní mají pověřené osoby vázané
mlčenlivostí, obvykle: příslušný studijní referent, vedoucí Studijního oddělení
děkanátu FF UK, koordinátor péče o studenty se speciálními zdravotními potřebami,
zástupce vedení FF UK. Spisy studentů jsou uloženy na FF UK v souladu se Spisovým a
skartačním řádem UK po dobu 10 let od skončení studia a následně jsou uloženy
v Archivu UK.
S pozdravem

děkan
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