POKYNY K ZÁPISU DO STUDIA
V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021 – B19
Žádost o zápis do vyššího ročníku bude přístupná od 1. 7. 2020.
Žádost o opakování ročníku je přístupna od 1. 6. 2020.
Obě žádosti naleznete v v IS/Student/Během studia/Úřadovna - aplikace ÚŘADOVNA
(https://is.vsfs.cz/auth/uradovna/ukon). Podmínkou pro kladné vyřízení podané žádosti je splnění
předepsaných studijních povinností a úhrada alespoň 50 % poplatku za studium pro a. r. 2020/2021
(v případě splátkového kalendáře alespoň úhrada 1. splátky). Výše školného pro a. r. 2020/2021 je
stanovena Rozhodnutím předsedkyně představenstva č. 18/2020 – toto rozhodnutí naleznete na:
https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/predpisy/rozhodnuti_predsedkyne_predstavenstva/ROPP_18_2020_D
odatek_c._1_vyse_skolneho_2020_2021.docx.
Níže zasílám 4 varianty, které mohou ve Vašem studiu nastat před podáním žádosti o zápis do vyššího
ročníku, popř. žádosti o opakování ročníku.
1. Student má splněny veškeré studijní povinnosti 2. ročníku:
- Pokud máte veškeré studijní povinnosti splněné a zároveň zapsaná všechna hodnocení
v Informačním systému, podejte si žádost o zápis do vyššího ročníku.
2. Student nemá splněny veškeré studijní povinnosti 2. ročníku a bude ještě plnit během
prodlouženého zkouškového období:
- Studijní povinnosti můžete plnit do 31. 8. 2020 (POZOR – netýká se předmětu „Bakalářský
seminář“ – ten musíte mít splněný max. do 27. 6. 2020).
- Jakmile budete mít veškeré studijní povinnosti splněny a zároveň budou zapsána všechna
hodnocení v Informačním systému, podejte si žádost o zápis do vyššího ročníku (viz bod 1),
pokud se Vám nepodaří k 31. 8. 2020 splnit všechny studijní povinnosti, postupujte dle bodu 3
nebo 4.
3. Student nemá splněny veškeré studijní povinnosti 2. ročníku a již nebude nic plnit – chybí 1 - 20
kreditů:
- Podejte si žádost o zápis do vyššího ročníku s tím, že uvedete počet nesplněných kreditů
k převodu do 3. ročníku. Nesplněné předměty Vám budou zablokovány a předepsány k plnění
v novém akademickém roce dle aktuálních studijních plánů. Faktura ze převedené předměty,
resp. kredity Vám bude zaslána na Váš školní e-mail. Cena jednoho kreditu se vypočítá tak, že
standardní výši poplatku za studium pro třetí ročník vydělíte číslem 60.
4. Student nemá splněny veškeré studijní povinnosti 2. ročníku a již nebude nic plnit – chybí více než
20 kreditů:
- Vzhledem k tomu, že jste nesplnili podmínky pro postup do třetího ročníku, protože Vám chybí
více než 20 kreditů, musíte si podat žádost o opakování druhého ročníku (žádost najdete
v Úřadovně – (https://is.vsfs.cz/auth/uradovna/ukon). Opakování ročníku je možné pouze
jednou, výjimku může povolit rektor.
- Poplatek za opakování ročníku je 4.000,- Kč při podání žádosti do 30. 9. 2020 (výše poplatku je
stanovena dle Směrnice předsedkyně představenstva č. 3/2020).
- Všichni studenti studující v původních studijních oborech si zároveň musí podat novou
přihlášku, a to z důvodu změny akreditace. Poplatek za přihlášku činí 300,- Kč.
- Po podání žádosti o opakování ročníku Vám budou veškeré předměty zablokovány, bude Vám
vypracován nový studijní plán a pozveme Vás k podpisu smlouvy o studiu s nově vypočítaným
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poplatkem za studium, který bude stanoven dle Rozhodnutí rektorky č. 254/2020 - Uznání
předmětů
(viz
https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/predpisy/68079/ROZR_254_2020_Uznani_predmetu.doc).
Poplatky za přihlášku či za opakování ročníku můžete hradit na:
Číslo účtu: 177 65 99 27 / 0300
Variabilní symbol: Vaše UČO
Specifický symbol: 8140
Dovoluji si Vás upozornit na Organizaci akademického roku 2020/2021, kterou si prosím taktéž pečlivě
prostudujte–viz https://is.vsfs.cz/auth/do/vsfs/UD/Organizace_akademickeho_roku_2020_2021.pdf.
Nejdůležitější termíny vypisuji níže:
➢ Zveřejnění rozvrhu v informačním systému (IS) pro zimní semestr 2020

22. 9. 2020

➢ Zveřejnění otázek v IS ke SZZ a SZDZ pro akademický rok 2020/2021

16. 10. 2020

➢ Otevření archivu závěrečných prací v IS pro studenty 3. roč. Bc. (B19) studia do 30. 10. 2020
➢ Řádný termín SZZ z Ekonomie pro studenty 3. roč. Bc. (B19) studia
11. 1. – 30. 1. 2021
➢ Povinnost získat zápočet z Bakalářského projektu 1 pro studenty 3. roč.
Bc. (B19) studia (podmínka přihlášky ke SZZ v červnu 2021)
do 28. 2. 2021
➢ Otevření elektronické přihlášky v IS ke SZZ v červnu 2021
1. 3. – 14. 3. 2021
➢ Odevzdání závěrečné práce v IS a na oborové katedře ke SZZ v červnu 2021
➢ Zveřejnění konkrétních termínů v IS ke SZZ v červnu 2021

do 16. 4. 2021
13. 5. 2021

➢ Řádný termín SZZ (vč. obhajoby závěrečné práce) pro studenty
3. roč. Bc. (B19)

1. 6. – 26. 6. 2021

Student, který se nezapíše do vyššího (příp. opakovaného) ročníku do 15. 10. 2020, není oprávněn
účastnit se výuky, plnit studijní povinnosti a studium mu bude ukončeno.

V Praze dne 2. 6. 2020

Vysoká škola finanční a správní, a. s.
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