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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně opatření rektora č. 18/2013 k evidenci docházky 
studentů na VŠTE ze dne 13. 9. 2013 (č. j. VŠTE005646/2013). 

(2) Dochází ke změně přílohy č. 1. 

(3) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

Článek 2, odst. 2 a 4 

(2) Pro započtení docházky studenta je nutné, aby nejdéle do 15 min. od začátku kaž-
dého semináře přiložil (načetl) ISIC kartu ke čtečce u příslušné učebny. Každý stu-
dent zodpovídá za to, že ke čtečce přiložil pouze platný ISIC Pokud student odejde 
více než 10 minut před koncem semináře, bude mu účast na hodině stornována. 

(4) Vyučující provede před začátkem každého semináře kontrolu počtu studentů, 
tj., zda souhlasí počet načtených studentů s reálným počtem v učebně. Pokud počet 
studentů na čtečce a v učebně souhlasí, dojde k započtení docházky studentům, 
kteří přiložili svou ISIC kartu ke čtečce. V opačném případě provede vyučující 
kontrolu, zda byla studentova ISIC karta načtena oprávněně. Pokud byla ISIC karta 
studenta načtena: 

a) oprávněně, dojde k započtení docházky studenta, 

b) neoprávněně, docházka nebude studentovi započtena (započítá se absence) 
a dojde k zahájení disciplinárního řízení se studentem dle Disciplinárního řádu 
VŠTE. 

Když se v učebně nebude nacházet funkční čtečka, provede vyučující docházku 
klasickým (papírovým) způsobem a nejpozději následující pracovní den ji předá 
vedoucímu své katedry, který ji následně zanese do pěti pracovních dnů do 
docházkového systému VŠTE. 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Algoritmus docházky studentů na VŠTE 


