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POKYN ŘEDITELE VYSOKOŠKOLSKÉHO ÚSTAVU CESA VUT V BRNĚ
Č. 6/2020
PRO ORGANIZACI DALŠÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT STUDENTŮ NAD
RÁMEC VOLITELNÉHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA,
ZAMĚSTNANCŮ A VEŘEJNOSTI
Článek 1
Předmět úpravy
1. Tento pokyn upravuje pravidla pro organizaci dalších pohybových a sportovních aktivit
studentů (nad rámec volitelného předmětu Tělesná výchova), zaměstnanců a veřejnosti.
2. Ustanovení tohoto pokynu navazují na Směrnici č. 17/2019 – K výuce tělesné výchovy a Statut
CESA.

Článek 2
Všeobecná ustanovení
1. Dalšími pohybovými a sportovními aktivitami jsou:
a) Volnočasové a sportovní aktivity (VČA)
b) Zimní a letní kurzy
c) Sportovní akce (náborové akce, dny otevřených dveří, turnaje, Den sportu aj.)
d) Celoživotní vzdělávání (zejména přednášky, semináře, workshopy, odborné
poradenské a konzultační služby)
2. Registrace do těchto aktivit probíhá podle pokynů uvedených v kartě aktivity nebo
v propozicích.
3. Za absolvování dalších pohybových a sportovních aktivit se studentům neuděluje zápočet a ani
kredit.
4. Všechny další pohybové a sportovní aktivity jsou zpoplatněny.

Článek 3
Organizační zajištění volnočasových pohybových a sportovních aktivit
1. Volnočasové pohybové a sportovní aktivity (v rozvrhové nabídce s označením VČA) jsou určeny
pro studenty, zaměstnance i veřejnost.
2. Nabídka je celoroční, tedy i v době zkouškového období (leden, květen) a prázdnin (červen až
září) a využívá volnou kapacitu školních sportovních areálů.
3. Registrace do volné kapacity sportovišť probíhají zejména na začátku semestru na základě
objednávky dlouhodobého nájmu nebo průběžně formou rezervací v systému on-line na 14
dnů dopředu.
4. VČA jsou zpoplatněny (jednotlivé vstupy, permanentky, fakturace služeb) dle platných
Ceníků, přičemž:
-

Studenti VUT mají zvýhodněné ceny (nutná platná validační známka).

-

Studenti VUT se zakoupenými vstupy VČA, mohou využít v průběhu semestru volná a
neobsazená místa v rozvrhované výuce (o zapojení do programu hodiny rozhoduje
vyučující).

5. Všichni uživatelé sportovišť v programu VČA jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy,
týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení VUT zveřejněné na Informační tabuli
(Směrnice č. 15/2017 Provozní řády sportovišť VUT).
6. Všichni účastníci VČA sportují na vlastní nebezpečí.
7. Všichni účastníci programů volnočasových pohybových a sportovních aktivit mají povinnost
před zahájením cvičení seznámit se s Informacemi o zpracování osobních údajů účastníků
aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (GDPR).
8. Organizace registrací a plateb u volnočasových aktivit:
-

Jednotlivé vstupy nebo permanentky dle Ceníku;

-

platba na recepci sportovního areálu (možnost platby kartou);

-

platnost permanentky je zpravidla do konce akademického roku, tj. do 31.8. , pokud na ní
není uvedeno jinak;

-

při včas neodhlášených rezervacích on-line je účtována plná výše poplatku;

-

ve vybraných aktivitách (IR, IC, TRX, HEAT, redcordy) jsou možné rezervace cvičebního
místa on-line;

-

kapacita kondičního posilování je 50 osob v jeden čas;

-

kapacita lezecké stěny je 15 osob v jeden čas;

9. Potřebné informace o nabízených volnočasových aktivitách jsou zveřejňovány průběžně na
webových stránkách CESA.

Článek 4
Organizační zajištění zimních a letních kurzů
1. Zimní a letní kurzy (dále jen „kurzy“) rozšiřují nabídku pohybových aktivit pro studenty VUT
(jsou nadstavbou semestrální výuky) nebo nabízejí možnost aktivního vyžití zaměstnancům a
veřejnosti.

2. Kurzy mají charakter výukový (výcvikové programy pro začátečníky i pokročilé) nebo pobytový
(aktivní odpočinek). Pro pobyt v ČR nebo zahraničí jsou vybírány destinace s výbornými
podmínkami pro kvalitní výcvik a relaxaci.
3. Kurzy organizuje a zajišťuje CESA ve spolupráci s VSK VUT.
4. Za absolvování kurzu se neuděluje zápočet ani kredit.
5. Registrace studentů probíhají zejména na začátku semestru v IS. Zaměstnanci a veřejnost se
registrují dle pokynů v propozicích konkrétního kurzu zveřejněných na webových stránkách
CESA.
6. Kurzy jsou zpoplatněny. Platby probíhají dle pokynů v kartě předmětu nebo v propozicích. Zde
jsou také uvedeny podmínky pro zrušení registrace nebo odhlášení se z kurzu.
7. Účastníci kurzů sportují na vlastní nebezpečí. Informace o pojištění účastníků kurzu je uvedeno
v kartě nebo v propozicích a je zahrnuto v ceně kurzu.
8. Všichni účastníci kurzu mají povinnost se před registrací seznámit s Informacemi o zpracování
osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně
(GDPR).
9. Potřebné informace o nabízených kurzech jsou zveřejňovány na webových stránkách CESA.
Článek 5
Organizační zajištění sportovních akcí
1. Sportovní akce (dále jen „akce“) rozšiřují nabídku pohybových a sportovních aktivit pro
studenty VUT (jsou nadstavbou semestrální výuky) nebo nabízejí možnost aktivního vyžití
zaměstnancům a veřejnosti.
2. Akce zpravidla organizuje a zajišťuje CESA nebo akci pořádá ve spolupráci s VUT, SKAS, VSK
VUT, ČAUS aj.
3. Za akce se neuděluje zápočet ani kredit.
4. Registrace probíhají průběžně dle pokynů v IS nebo v propozicích konkrétní akce.
5. Všichni účastníci akce mají povinnost se před registrací seznámit s Informacemi o zpracování
osobních údajů účastníků aktivit Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně
(GDPR).
6. Akce jsou zpoplatněny. Platby probíhají dle pokynů v propozicích.
7. Účastníci akcí sportují na vlastní nebezpečí.
8. Pokud akce probíhá ve sportovních areálech VUT, jsou účastníci povinni respektovat pravidla
provozu a BOZP zveřejněná na Informační tabuli (vnitřní dokumenty).
9. Potřebné informace o nabízených akcích jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
CESA.

Článek 6
Organizační zajištění celoživotního vzdělávání, odborných a poradenských služeb
1. Celoživotní vzdělávání (dále jen „CŽV“) rozšiřuje nabídku předmětů pro rozvoj odborných
kompetencí studentů VUT (jsou nadstavbou semestrální výuky), nabízí možnost odborného

rozvoje zaměstnancům a veřejnosti ve vzdělávací oblasti tělesná výchova a sport a také vytváří
podmínky pro zlepšení kvality života seniorů v kurzech Univerzity třetího věku.
2. Organizace CŽV:
-

aktivity CŽV organizuje a zajišťuje CESA ve spolupráci s externími spolupracovníky a
odborníky z praxe;

-

aktivity mají charakter výukový, výcvikový nebo kombinovaný;

-

registrace do aktivit CŽV probíhají zejména v IS a dle pokynů uvedených v propozicích;

-

aktivity CŽV jsou v zařízeních školy pro studenty a zaměstnance zdarma, pro veřejnost a
pro seniory jsou aktivity zpoplatněny;

-

za absolvování aktivity CŽV se neuděluje zápočet ani kredit; v seniorských vzdělávacích
kurzech jsou při vyřazování absolventů vydávány absolventské diplomy.

3. Odborné a poradenské služby jsou určeny nejen sportujícím studentům, zaměstnancům VUT i
široké veřejnosti.
4. Organizace odborných a poradenských aktivit:
-

jde zejména o: In Body (tělesné složení), masáže, časomíra, měření plavců, měření na
moderních sportovních technologiích;

-

odborné a poradenské služby organizuje a zajišťuje CESA;

-

všechny služby jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku;

-

registrace odborných a poradenských služeb probíhají on-line.

5. Všichni účastníci aktivit CŽV a odborných a poradenských služeb mají povinnost se před
registrací seznámit na webu CESA s Informacemi o zpracování osobních údajů účastníků aktivit
Centra sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně (GDPR).
6. Platby probíhají dle pokynů uvedených v kartách aktivit nebo v jejich propozicích.
7. Potřebné informace o nabízených aktivitách CŽV jsou zveřejňovány na webových stránkách
CESA.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Dohledem nad zajištěním dalších pohybových a sportovních aktivit studentů, zaměstnanců a
veřejnosti je pověřen vedoucí oddělení fakultativní TV.
2. Každá aktivita má svého organizátora, který odpovídá za zajištění odborné služby nebo za
organizační i administrativní zajištění akce, za obsah a způsob výuky, za koordinaci týmu
spolupracovníků a následnou prezentaci akce.
3. Všechny seniorské aktivity (vzdělávací kurz, volnočasové aktivity, kurzy) mají svého garanta.
4. Všechny vzdělávací aktivity CŽV mají svého koordinátora.
V Brně, dne 1.9.2020

RNDr. Hana Lepková
ředitelka CESA

