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Disciplinární řád 

Adventistický teologický institut (ATI) je křesťanskou vzdělávací institucí, a proto i ve svém 
fungování očekává od svých studentů nejvyšší možnou míru respektování křesťanských etických 
principů a hodnot. Jejich porušení ze strany studenta může vést k zahájení disciplinárního řízení. 

 

Jednání vedoucí k disciplinárnímu řízení 
 Jednání porušující zákony České republiky (případě Slovenské republiky) 

 Nerespektování etických norem, které zastává Církev adventistů sedmého dne, tak jak jsou 

vyjádřeny v Církevním řádu a v Základních věroučných článcích 

 Porušení pravidel čestného studia (viz dokument Čestnost při studiu) 

 Verbální či fyzické napadení jiných studentů, vyučujících či pracovníků školy 

 Poškozování školního zařízení a vybavení 

 

Disciplinární opatření 
V případě některého z výše uvedeného neetického jednání může být přijato jedno z následujících 

opatření: napomenutí –podmíněné vyloučení ze studia – vyloučení ze studia. 

O přijetí jednotlivých opatřeních rozhoduje ředitel ATI na návrh Disciplinární komise. 

 

Disciplinární komise 
Disciplinární komise je pětičlenná, přičemž její složení je aktualizováno na začátku každého 

akademického roku. Komisi tvoří tito členové: 

 Předseda komise: zástupce ředitele ATI 

 Další členové komise: 

1. Spirituál ATI 

2. Jeden zástupce učitelského sboru určený Akademickou radou 

3. Dva zástupci studentů určení Studentkou radou (+ 1 náhradník pro případ, že by se 

projednával případ jednoho ze studentských zástupců) 

Jednání Disciplinární komise je neveřejné a důvěrné. Student, o jehož kárném provinění se jedná, má 

právo vyjádřit se k věci před Disciplinární komisí, navrhovat slyšení svědků, předkládat důkazy apod. 

 

Disciplinární komise je povinna vypracovat zápis o výsledcích jednání. Zápisy z jednání Disciplinární 

komise jsou uloženy na sekretariátu ATI. 

Rozhodnutí komise 
Rozhodnutí o disciplinárním opatření vydává ředitel ATI zpravidla do třiceti dnů ode dne, kdy bylo 

zahájeno řízení o kárném opatření. Rozhodnutí o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia se 

vyhotovuje písemně a doručuje se studentovi. 

 

Rozhodnutí o disciplinárním opatření obsahuje výrok (určení kárného opatření), odůvodnění a 

poučení o možnosti odvolání a o lhůtě, v níž musí být odvolání podáno. 
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Je-li uloženým disciplinárním opatřením podmíněné vyloučení ze studia, obsahuje výrok rozhodnutí 

rovněž lhůtu, na kterou se studentovi podmíněné vyloučení ukládá. 

 

Odvolání studenta proti rozhodnutí Disciplinární komise 
Nesouhlasí-li student s rozhodnutím, kterým mu bylo uloženo disciplinární opatření, může se proti 

němu ve lhůtě třiceti dnů od jeho doručení písemně odvolat k řediteli ATI. Ten musí reagovat také do 

třiceti dnů od obdržení odvolání studenta. 

 

Proti rozhodnutí ředitele ATI může student, ale také Disciplinární komise, obdobně podat odvolání ke 

Správní radě ATI. Její rozhodnutí je pak konečné. 

Schváleno Správní radou ATI: 28. 12. 2017 
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