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VÝKAZ O STUDIU, PRŮKAZ STUDENTA A POSTUP PRO EVIDENCI ZÁPOČTŮ
A ZKOUŠEK OD AKADEMICKÉHO ROKU 2020-2021

Studenti bakalářských studijních programů prezenční i kombinované formy a rovněž
účastníci v programech celoživotního vzdělávání mají výkaz o studiu evidovaný pouze
v informačním systému ČZU.
Pro účely zápisu do vyššího ročníku studia slouží takový výkaz o studiu předložený
studijnímu oddělení, který je výpisem z informačního systému ČZU, který je vytištěný
a podepsaný studentem, viz článek 10, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu pro studium
v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze
(dále jen Studijní a zkušební řád).
Vyučující, resp. zkoušející je povinen výsledek zápočtu a zkoušky zaznamenat bezodkladně,
nejpozději do tří pracovních dnů od jeho udělení do informačního systému ČZU.
Zkušební zprávy předá vyučující, resp. zkoušející k archivaci na studijní oddělení, a to pro
každý předmět ve formě sjetiny z informačního systému ČZU, kde jsou výsledky elektronicky
zaznamenány a podepsány zkoušejícím. Zkušební zprávy jsou odevzdány po zápočtovém
a zkouškovém období aktuálního harmonogramu akademického roku.
K prokázání totožnosti studenta slouží průkaz studenta, v případě potřeby i ve spojení
s dalším průkazem totožnosti. Průkaz studenta potvrzuje právní postavení studenta, které ho
opravňuje využívat práv a výhod studenta vyplývajících z právních předpisů nebo vnitřních či
interních předpisů ČZU (viz článek 5, odst. 5 Studijního a zkušebního řádu).
Každý student je povinen se prokázat tímto průkazem v situacích, kde okolnosti vyžadují
jeho identifikaci (zejména službám u počítačových učeben a studoven, v knihovně, na
přednáškách, cvičeních, při průběžných testech, při skládání zkoušek a zápočtů, studijním
referentkám na studijních odděleních a pracovníkům bezpečnostní agentury), viz článek 5,
odst. 6 Studijního a zkušebního řádu.
Za průkaz studenta se považuje univerzitní identifikační karta (dále jen UIK) a to
v následujících variantách (viz Směrnice kvestora č. 10/2011):


ISIC (International Student Identity Card) určená pouze pro studenty prezenčního
studia ČZU s aktuální fotografií; karta umožňuje čerpat výhody různých produktů
a služeb vybraných poskytovatelů (viz https://www.isic.cz/slevy/);



ITIC (International Teacher Identity Card) určená pro akademické pracovníky ČZU;



ZAMĚSTANANEC určená pro zaměstnance ČZU;
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UIK STUDENT s čipem určená zejména pro studenty kombinované formy studia ČZU,
možná je i pro studenty prezenčního studia ČZU místo varianty ISIC;

Od akademického roku 2020-2021 a v následujících akademických letech pořídí IVP průkaz
studenta UIK STUDENT bez čipu pouze pro studenty prvních ročníků, kteří o tuto variantu
budou mít zájem a kteří žádnou z předchozích variant nevlastní. Průkaz studenta UIK
STUDENT bez čipu je obyčejná karta bez možnosti vstupu do učeben, menzy, knihovny apod.
V případě ztráty karty studentem IVP nevystavuje duplikát a student si kartu pořizuje na
vlastní náklady.

Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
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