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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 vypracovatele a formálního ověřovatele normy. 

(3) Jednotlivé články se mění a doplňují takto: 

Článek 2, odst. 5 

Aktuální znění odstavce je následující: „Student předkládá omluvenku zástupci ředitele 
ústavu pro pedagogickou činnost příslušného ústavu pouze v případě, když je jeho absence 
v součtu za celý semestr a předmět delší než tři týdny.“ 

 

Článek 2, odst. 6 

Aktuální znění odstavce je následující: „Pokud zástupce ředitele pro pedagogickou činnost 
daného ústavu rozhodne o uznání omluvenky studenta, zadá fyzicky do IS omluvenou 
absenci. Pokud zástupce ředitele pro pedagogickou činnost příslušného ústavu omluvenku 
neuzná, nezapočítá se studentovi docházka. Studentovi, který vyčerpá 30 % povolené 
absence u předmětu, bude automaticky zadáno hodnocení “-„ „F“ (u předmětů zakončených 
zkouškou) nebo „N“ (u předmětů zakončených zápočtem) do IS. Hodnocení ,,-“ obdrží 
student v případě, že nebude mít ani jednu započtenou docházku.“ 

  

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 – Algoritmus docházky studentů na VŠTE 

https://is.vstecb.cz/do/5610/uredni_deska/1905433/2175556/dodatek_c_4/Priloha_1.pdf

