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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) 
definuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a v souladu s dalšími vnitřními předpisy VŠTE stanovení podmínek 
individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) na VŠTE. 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

(1) Za ISP se považuje zvláštní forma prezenčního studia, která vychází vstříc 
individuálním potřebám studenta a přitom se pro něj snaží zachovat rovné podmínky 
s ostatními studenty. 

Článek 3 

Předmět opatření rektora 

(1) Opatření rektora pro stanovení podmínek individuálního studijního plánu 
pro studenty VŠTE upravuje podmínky pro možnost přiznání individuálního 
studijního plánu pro studenty v prezenční formě studia. 

(2) V případě, že student chce studovat dle ISP, je nutné, aby si prostřednictvím 
Úřadovny v Informačním systému VŠTE (dále jen „IS“) podal žádost, agenda: Žádost 
o individuální studijní plán. Žádost se podává řediteli Útvaru pro administraci studia 
a celoživotní vzdělávání a povinnou součástí žádosti jsou doklady osvědčující důvody, 
pro které student o ISP žádá.  

(3) Žádost je nutné podat nejpozději do 14 dnů od začátku semestru. Později lze žádat 
pouze v případě, že důvody pro podání žádosti o individuální studijní plán nastaly 
až v průběhu semestru. 

(4) Ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání může přiznat indivi-
duální studijní plán, zejména studentům, kteří: 

a) jsou VŠTE vysláni na zahraniční stáž nebo zahraniční studijní pobyt, 

b) mají dlouhodobé zdravotní problémy (nutno doložit lékařským potvrzením), 

c) samostatně pečují o nezletilé dítě nebo jsou na mateřské dovolené, 

d) vyvíjí sportovní činnost v reprezentačních týmech ČR, 

e) splňují kritéria pro udělení individuálního studijního plánu ze zvláštních 
(výše nespecifikovaných) důvodů. 

(5) Student je po schválení své žádosti o individuální studijní plán zapsán studijním od-
dělením k balíku ISP do příslušného období v IS. Studijní oddělení tuto informaci za-
šle spolu s odkazem k balíku zástupci pro pedagogickou činnost v daném období. Stu-
dent s ISP nemá sledovanou docházku na kontaktní výuce. 

 
Přílohy: 

Příloh č. 1 – Algoritmus k procesu udělení ISP 

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opatreni_rektora_c_15_2018_stanoveni_podminek_individualniho_studijniho_planu_pr/Priloha_1.pdf

