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Kdy se stávám studentem?
Student je z tebe oficiálně okamžikem zápisu ke studiu. Zápis na VŠPJ je možný hned 
třemi způsoby: on-line, korespondenčně, osobně.

Musím někde oznámit, že jsem studentem VŠPJ?
VŠPJ nemá ohlašovací povinnost, takže informace o tom, že ses stal studentem, bys měl 
podat příslušným institucím (zdravotní pojišťovna, úřad práce, okresní správa sociálního 
zabezpečení, zaměstnavatel apod.) sám.

Mám status studenta i při kombinované formě studia?
Ano, když se zapíšeš ke kombinované formě studia, získáváš status studenta.

Co dělat, když potřebuju získat potvrzení o studiu?
Potvrzení ti vydá studijní oddělení. Stačí poslat žádost ze školního e-mailu na  
studijni@vspj.cz a zpět ti přijde oskenované potvrzení. Případně se můžeš zastavit 
vyzvednout potvrzení osobně přímo na studijním oddělení. 

Může být potvrzení o studiu vystaveno ještě před začátkem výuky?
Ano, stačí kontaktovat studijní oddělení školním e-mailem nebo osobně.

Je vystavení potvrzení zpoplatněno?
Ne, není.

Je studium na VŠPJ omezeno věkem?
Ne, není. Na naší vysoké škole rádi přivítáme každého, ať už je mu 20 nebo třeba  
60 let     . Rozhodující je zápal pro studium.

Musím někomu hlásit změny osobních údajů?
Ano, veškeré změny týkající se studia (změna adresy trvalého pobytu, změna jména po 
sňatku, změna telefonního čísla, změna čísla účtu apod.) prosím bezodkladně nahlaste 
na studijním oddělení školním e-mailem nebo osobně.

Můžu komunikovat s VŠPJ ze svého soukromého e-mailu, který byl uveden v e-přihlášce?
Ne. Student je povinen komunikovat s VŠPJ výhradně ze školního e-mailu, který je 
vygenerován při podání e-přihlášky. Na dotazy ze soukromého e-mailu ti bohužel 
neodpovíme.

Jak se mohu přihlásit ke školnímu e-mailu?
Ke školnímu e-mailu se můžeš přihlásit na adrese https://login.microsoftonline.com.  
Nebo přes webové stránky VŠPJ, kde v horní liště vybereš záložku “pošta” a dále “pošta 
student”. Pro přihlášení stačí vyplnit adresu ve tvaru: TvujLogin@student.vspj.cz a zadat  
heslo z tvé e-přihlášky.

Zapomněl jsem heslo, co s tím?
Nevadí. Zadej is.vspj.cz a klikni na odkaz “zapomenuté heslo” následně budeš postupovat 
dle instrukcí. 

OBECNÉ INFORMACE
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Potřebuji studentskou kartu?
Ano. Studentskou kartu potřebuješ pro vstup do budovy, objednání obědů, ověřování 
totožnosti na studijním oddělení či v rámci výuky, v knihovně apod. Základní studentská 
karta je zdarma a její vydání zajišťuje správce ICT. S výzvou k zajištění karty tě budeme 
včas informovat.
Kromě toho můžeš využít také nabídku placené karty ISIC. O jejích výhodách se dozvíš 
více na internetu. Pokud studuješ v kombinované formě studia, tak ti podobné výhody 
přinese karta ALIVE. Podrobné informace o studentských kartách máš k dispozici  
v IS/Osobní/ISIC, ALIVE, školní karta.

Co je důležité si nastudovat před začátkem studia?
Pokud se chceš lépe zorientovat během prvních dnů na naší vysoké škole, určitě neuděláš 
chybu, když si před zahájením studia přečteš Studijní a zkušební řád VŠPJ a Metodický 
pokyn k organizaci výuky, který najdeš v IS/Výuka. Důležité informace nalezneš také  
v rozhodnutích a směrnicích vydávaných rektorem a prorektory VŠPJ.

Kde důležité dokumenty najdu?
Ty nejdůležitější dokumenty najdeš v IS/Studium/Důležité dokumenty. Další důležité 
dokumenty ti budou zasílány prostřednictvím e-mailu a nalezneš je v IS/Studium/Vzkazy.

Zajišťuje VŠPJ pro studenty ubytování a stravování?
Ano, VŠPJ nabízí studentům možnost ubytování na studentských kolejí i stravování 
v menze VŠPJ. Žádost o ubytování máš k dispozici v IS/Koleje. Výsledek posouzení žádosti 
o ubytování bude uveden v IS do čtrnácti dnů po zaplacení kauce. Podrobné informace 
nalezneš v důležitých dokumentech „rozhodnutí kvestora – kritéria pro ubytování  
a ceník služeb za ubytování ubytování…

Je možný přestup na VŠPJ z jiné školy?
Ano. Nezapomeň ale na to, že v době žádosti o přestup musíš mít stále status studenta, 
který je třeba doložit potvrzením o studiu a studijními výsledky. Bližší informace ti podají 
na studijním oddělení.

Je možné uznat předchozí studium z VŠPJ či jiné VŠ, případně VOŠ?
Ano. Žádosti o uznání je možné podávat v průběhu celého roku prostřednictvím IS VŠPJ. 
Veškeré podmínky se řídí Studijním a zkušebním řádem VŠPJ a Metodickým pokynem  
k organizaci výuky. Doporučujeme žádosti o uznání podat co nejdříve po zápisu do studia.

Jsem student se specifickými potřebami, jak mohu řešit možnosti svého studia?
Obrať se na Poradenské a kariérní centrum VŠPJ, kde ti se vším ochotně pomůžou  
a vstřícně poradí.

Mohu v průběhu studia změnit studijní program nebo formu studia?
Ano, za splnění určitých podmínek. Bližší informace o okolnostech a podmínkách této 
změny nalezneš v Metodickém pokynu k organizaci výuky v IS VŠPJ.
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Kdy je zahájeno studium a výuka v 1. semestru?
Výuka obvykle začíná v průběhu září a její zahájení se řídí harmonogramem akademic-kého roku. 
Nezapomeň ale na to, že některé studentské povinnosti, jako je například tvorba rozvrhu nebo 
odeslání zápisového listu, musíš začít plnit ještě před zahájením studia.

Co je to doporučený studijní plán?
V doporučeném studijním plánu najdeš postup, jak volit předměty v jednotlivých semestrech. 
Nemusíš postupovat přesně podle něj, ale čím víc se ho budeš držet, tím snáz propluješ studiem.

Co dělat, když si nebudu vědět rady s tvorbou rozvrhu?
Určitě nemusíš hned panikařit. Podrobný návod, který obsahuje všechny důležité informace ke 
tvorbě rozvrhu, najdeš v IS/Rozvrh/Jak vytvořit rozvrh. Pro lepší představu o tvorbě rozvrhu 
je navíc ve stejné záložce ke zhlédnutí i videonávod. Kromě toho můžeš využít i možnost 
konzultačních hodin s rozvrhářem. V den tvorby rozvrhu navíc VŠPJ nabízí studentům možnost 
společné tvorby s akademickými pracovníky v prostorách VŠPJ. Mysli jen na to, že při tvorbě 
rozvrhu je nutné se řídit Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu, který najdeš  
v IS/Rozvrh.

Co když se mi nepodaří zaregistrované předměty řádně umístit do rozvrhu?
Pokud se Ti nepodaří předměty řádně do rozvrhu umístit či se je dodatečně rozhodneš nestudovat 
máš povinnost je ze zápisového listu odregistrovat. POZOR odregistrace je možná pouze do 
konce 4. výukového týdne daného semestru prostřednictvím IS.

Co je to zápisový list?
Jako student máš povinnost se v každém semestru zapsat ke studiu elektronickým odesláním 
zápisového listu. Tímto krokem dáváš najevo VŠPJ svůj zájem o studium daného semestru. 
Termín odeslání zápisového listu se řídí Časovým plánem registrace předmětů a tvorby rozvrhu 
a najdeš ho v IS/Zápisový list. Mysli na to, že když zápisový list nepošleš v termínu, tvé studium 
budeme muset ukončit. 

Zápisový list se odesílá elektronicky z IS/Rozvrh/Zápisový list/Odeslat v okamžiku, kdy máš 
řádně vytvořený rozvrh. 

Musím zápisový list posílat, i když si budu rozvrh tvořit osobně v prostorách školy?
Ano, i v tomto případě musíš odeslat včas zápisový list. Tvá povinnost odeslání zápisového listu 
tě bude provázet celým studiem při každém začátku nového semestru. Dokonce i v případě,  
že ti bude zbývat pouze SZZ musíš odeslat prázdný zápisový list.

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?
Přednášky a cvičení pro studenty kombinované formy studia probíhají výhradně  
o sobotách. Průměrně se jedná o 10 až 12 výukových sobot za semestr.

Může mi být ukončeno studium již po nástupu do 1. semestru?
Ano. Důvodem k ukončení studia může být například to, že včas neodešleš zápisový list. Studium 
může být ukončeno také v případě, že si zaregistruješ málo předmětů, a součet možných kreditů 
tak nesplní podmínky dle Metodického pokynu k organizaci výuky. V 1. semestru se jedná  
o 15 kreditů.
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Může mi být ukončeno studium i v dalších semestrech?
Ano, a to v následujících případech:
• pokud včas neodešleš zápisový list pro další semestr
• pokud nezískáš minimální počet kreditů pro postup do dalšího semestru
• pokud nesplníš již podruhé zapsaný předmět
• pokud se nepřihlásíš ke státní závěrečné zkoušce v období 2 let od splnění všech 

požadavků vyplývajících ze studijního programu a stanovené v příslušném 
doporučeném studijním plánu.

Co je zkouškové období?
Během zkouškového období bys měl prokázat, že ti v hlavě zůstalo něco z toho, co ses 
učil na přednáškách a cvičeních. A to tak, že absolvuješ registrované předměty, které 
jsou zakončeny zápočtem nebo zkouškou. Zkouškové období je pro obory i semestry 
odlišné, zpravidla připadá na konec semestru. Každý student se přitom musí řídit 
harmonogramem akademického roku. 

Co můžu udělat pro získání požadovaného počtu kreditů, když se mi nedaří absolvovat 
registrované předměty?
Během zkouškového období můžeš ve výjimečných případech požádat o jeho prodloužení. 
Žádost o prodloužení se podává online a najdeš ji v IS/Studium/Elektronické žádosti 
studentů. 

Co dělat v případě nemoci v průběhu výuky?
Pokud do tvého studia zasáhne nemoc, můžeš se domluvit na úpravě podmínek pro 
úspěšné absolvování předmětu s garantem předmětu. Omluvu z výuky řeš s referentkou 
své katedry. Mysli na to, že žádost musí být řádně zdůvodněna a doložena.

Jak se mohu omluvit ze zkoušky?
Pokud se chceš odhlásit ze zkoušky v okamžiku, kdy do jejího konání zbývá více než 24 
hodin, můžeš tak bez problémů učinit prostřednictvím IS VŠPJ. V takovém případě budeš 
posuzován, jako kdyby ses ke zkoušce vůbec nepřihlásil. Můžeš se ale z vážných (například 
zdravotních) důvodů omluvit ze zkoušky i dodatečně, nejpozději ale do čtvrtého dne od 
termínu zkoušky. Omlouváš se vyučujícímu (zkoušejícímu) daného předmětu, případně 
komunikuj s referentkou katedry. S konečnou platností rozhoduje o přijetí omluvy  
a zrušení termínu vedoucí příslušné katedry.

Jak je to s možností opakovat celý semestr?
Na VŠPJ můžeš opakovat pouze předměty, nikoliv semestry. 

VÝUKA
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Kolikrát mohu opakovat povinný předmět?
Pokud nesplníš povinný předmět, můžeš si jej během studia ještě jednou zaregistrovat. 
Mysli ale na to, že po druhé registraci ho již musíš úspěšně absolvovat. Veškeré informace 
k výuce nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci 
výuky. 

Kolikrát mohu opakovat volitelný předmět?
Pokud nesplníš volitelný předmět, můžeš si jej během studia ještě dvakrát zaregistrovat, 
nebo si vybrat úplně jiný volitelný předmět. Mysli, ale na to, že máš celkově k dispozici 
pouze 2 neúspěšné registrace jakéhokoliv volitelného předmětu. Třetí registraci už musíš 
bezpodmínečně splnit. Vybírej tedy volitelné předměty uvážlivě. Veškeré informace  
k výuce nalezneš ve Studijním a zkušebním řádu a Metodickém pokynu k organizaci 
výuky. 

Kam se zaznamenávají výsledky studia?
Tvé studijní výsledky jsou zaznamenávány v IS VŠPJ. Najdeš je v IS/Studium/Přehled 
hodnocení.

Co mám dělat, když se mi výsledek zkoušky nebo zápočet neobjeví ve výsledcích v IS?
Co nejdříve kontaktuj příslušného vyučujícího (zkoušejícího), který měl zápis výsledku 
provést. Případně se můžeš také obrátit na referentku katedry. 

Mohu si v průběhu semestru zrušit zaregistrovaný předmět?
Ano, žádost o zrušení předmětu můžeš podat i v průběhu semestru, ale pouze z vážných 
důvodů. Veškeré informace ti poskytne studijní oddělení, nebo je nalezneš ve Studijním 
a zkušebním řádu.

Budu mít možnost absolvovat daný předmět v kterémkoliv semestru?
Ne, předměty jsou standardně vypisovány dle doporučeného studijního plánu. Předmět  
si budeš moct zaregistrovat a zadat do rozvrhu jenom v případě, že bude vypsán vedoucím 
garantující katedry. Dále nezapomeň, že některé předměty mají své prerekvizity a další 
okolnosti, které do vypsání předmětů v určitém semestru mohou zasáhnout.

V semestru plánuji studovat předmět související s praxí, mohu si k tomuto zaregistrovat 
další předměty?
Ano můžeš, ale pouze takové, které jsou zařazeny v doporučeném studijním plánu do 
stejného semestru. Případně ty, které ti VŠPJ umožní studovat bez průběžné účasti na 
výuce.
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Mohu v rámci studia na VŠPJ studovat v zahraničí?
Ano, studium v zahraničí si můžeš vyzkoušet na některé z partnerských vysokých škol 
VŠPJ například v rámci programu Erasmus+. Pokud se chceš dozvědět více, neváhej 
se obrátit na Mezinárodní oddělení VŠPJ, kde ti ochotně poradí, jak v případě zájmu  
o studium v zahraničí postupovat.

Jsou nějaké podmínky pro studium v zahraničí?
Ano. Závazné podmínky jsou uvedeny v účastnické a studijní smlouvě, kterou budeš 
podepisovat před odjezdem do zahraničí.

Jsou mi kredity získané na zahraniční vysoké škole započítány do studia na VŠPJ?
Ano. Více informací získáš na mezinárodním oddělení ještě před výjezdem. Zároveň jsou 
podmínky uvedeny v Metodickém pokynu k organizaci výuky.

Koho se mohu zeptat na odbornou praxi?
Na zodpovězení dotazů týkajících se praxe jsou tu pro tebe garanti praxí na jednotlivých 
katedrách a příslušné referentky kateder.

Zařídí mi praxi škola?
Zařízení praxe je hlavně na tobě. Na VŠPJ ti ale rádi pomůžeme a doporučíme vyzkoušené 
kontakty na vhodné zaměstnavatele.

Jak je to na VŠPJ s výukou předmětů v cizím jazyce?
Na VŠPJ se pravidelně vypisují předměty vyučované v cizím jazyce. Jejich název je 
uveden v příslušném jazyce. Tyto předměty lze studovat buď jako povinný, nebo volitelný 
předmět. 

Mají předměty vyučované v cizím jazyce ekvivalent v českém jazyce?
Ano. Mysli ale na to, že neúspěchem v cizojazyčném předmětu vyčerpáš pokus  
o absolvování daného předmětu. Opakovat jej dále můžeš pouze jednou, a to buď v cizím 
jazyce, či v českém jazyce.

Mám povinnost studovat předměty v cizím jazyce?
Ano, v rámci studia musíš absolvovat minimálně jeden předmět v cizím jazyce. 

Co mám dělat, když se na studium v cizím jazyce necítím?
Nepropadej panice. Znalosti si můžeš doplnit individuálně a předmět v cizím jazyce si 
zapsat později. Kromě toho na VŠPJ nabízíme zdarma prázdninové školy i různé druhy 
kurzů, které můžeš využít.

ZAHRANIČNÍ MOBILITA

PRAXE

CIZÍ JAZYKY
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Jak zjistím, na jaké stipendium mám nárok?
V průběhu studia máš možnost získat celou řadu různých stipendií.
Bližší informace o podmínkách pro udělení stipendií nalezneš ve Stipendijním řádu VŠPJ  
a ve Směrnici k přiznávání a vyplácení stipendií na VŠPJ.

Je možné přerušení studia a za jakých podmínek?
Ano, studium lze přerušit podáním žádosti v IS VŠPJ:
• na dobu mateřství, a to doložením rodného listu dítěte k žádosti o přerušení studia 

(studium může být přerušeno do 3 let věku dítěte)
• ze závažných zpravidla zdravotních důvodů (podmínkou jsou úspěšně dokončené 

alespoň dva semestry a splněné podmínky pro postup do dalšího semestru)

Jsem studentem v době přerušení studia?
Ne, v případě přerušení studia nemáš status studenta. Zároveň počítej s tím, že v době 
přerušení nebudeš mít ani přístup ke svému účtu v IS.

Jak opět získám status studenta? 
Nejpozději 14 dní před koncem přerušení ti VŠPJ zašle na soukromý e-mail žádost o 
opětovný zápis. Pokud ji v daném čase řádně vyplníš a odešleš zpět, staneš se opět 
aktivním studentem.

Může být studium přerušeno opakovaně?
Ano. Možnosti přerušení jsou detailně popsány ve Studijním a zkušebním řádu.

Jaký je poplatek za školné?
Studium je na VŠPJ bezplatné. Pokud ale přesáhnete standardní dobu studia  
(v Bc. studiu 4 roky, v NMgr. studiu 3 roky), platíš 10 000 Kč za každých započatých šest 
měsíců studia. POZOR: sčítají se všechna neúspěšná studia.
 
Lze hradit školní poplatky bezhotovostně?
Ano. Přehled možných poplatků včetně způsobu úhrady najdeš ZDE.  

Lze poplatky hradit formou splátkového kalendáře?
Ano. Veškeré informace získáš na Účetním a majetkovém oddělení VŠPJ.

STIPENDIA

PŘERUŠENÍ STUDIA

POPLATKY

https://www.vspj.cz/skola/vnitrni-predpisy/stahnout/soubor/2019
https://www.vspj.cz/skola/vnitrni-predpisy/stahnout/soubor/2019
https://www.vspj.cz/skola/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem
https://www.vspj.cz/vspj-kontakty/index/pracoviste/82


Je potřeba někomu nahlásit úraz?
Úraz či zranění, ke kterému došlo během výuky nebo v souvislosti s ní, zejména při 
tělovýchovných aktivitách, vždy neprodleně nahlas přímo vyučujícímu. Vznikne-li úraz 
ve veřejných prostorách školy, menzy nebo kolejí, obrať se na vedoucího odpovídajícího 
útvaru.

Má VŠPJ smluvního lékaře pro studenty?
Ne, nemá. Přednostně studenti navštěvují lékaře a zdravotnická zařízení podle místa 
svého bydliště, v akutních případech místní pohotovostní zdravotní službu.

Kde se mohu zeptat na „ztráty a nálezy“?
Nalezené věci odevzdávají poctiví nálezci v šatně. Na případné „ztráty a nálezy“ se proto 
zeptej šatnářky.

OSTATNÍ


