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1.

Uchazeč

Aplikace umožní podat přihlášku ke studiu elektronicky. Podaní přihlášky se řídí podmínkami
přijímacího řízení jednotlivých fakult.

1.1.

Vítejte

Zde je stručný komentář k jednotlivým volbám.
elektronické přihlášky + dokumentací.

Zájemce se seznámí s podmínkami zaslání

Upozornění:
NOVINKA – u přihlášek podaných od akademického roku 2013/2014 (včetně) se generuje
pouze variabilní symbol.

Způsob platby ze zahraniční banky:
do pole "Účel platby" vepište variabilní (vygenerovaný na zkrácené verzi přihlášky) ve formátu
VSY (kde Y je variabilní symbol).
Možnost platby prostřednictvím elektronického platebního systému (ve volbě "Přehled
přihlášek" nebo "Nová přihláška")

1.2.

Nová přihláška

Elektronická přihláška → Uchazeč → Nová přihláška
Pokud zájemce není přihlášen je vyzván k zadání uživatelského jména (emailová adresa) a hesla,
které mu bylo předchozí registraci potvrzeno (při zadání hesla se rozlišují malá a velká písmena).
Nastavení údajů o přihlášce
Jsou dvě možnosti jak vybrat údaje o programu/oboru/specializaci, na kterou chceme podat přihlášku.
První možnost je postupný výběr jednotlivých položek tak, jak budou nabízeny.
Druhá možnost je nastavení výběrového kritéria fakulta a následně volby Nabídka programů a oborů.

Fakulta
Typ studia

- výběr ze seznamu všech fakult, pro které je vypsáno přijímací řízení
- nabídka typů studia, pro které je vypsáno přijímací řízení (bakalářské, doktorské,
magisterské, navazující).
Studijní program - nabídka programů, na něž vybraná fakulta v aktuálním období vypisuje přijímací
řízení.
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Forma studia
Místo výuky
Studijní obor

- výběr z forem studia, ve kterých se uskuteční zvolený studijní program.
- pokud je zvolený program vyučován ve více městech (konzultačních střediscích) je
možno si vybrat.
- program se buď člení nebo nečlení na obory. Pokud se člení na obory, je třeba si
zvolit obor. Pokud se člení na obory až v průběhu studia, je možno obor vybrat
orientačně. Tato volba není zavazující. Pokud se obor dále dělí na specializace, je
možno volit specializace. Pro orientaci jsou zde komentáře.

Tlačítkem „Uložit“ si uložíme dosud zadané údaje a zůstaneme na aktuální obrazovce.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku e-přihlášky.
Po volbě fakulty se pomocí tlačítka „Nabídka programů a oborů“ zobrazí výpis
programů/oborů/specializací zvolené fakulty, na které je možno v aktuálním období podat přihlášku a
je možno si vybrat.

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Volba předmětu přijímací zkoušky – nezobrazuje se pokud neexistují volitelné předměty
Přijímací řízení může mít nadefinované přijímací zkoušky, ale také může probíhat bez přijímacích
zkoušek. Pokud jsou součástí přijímacího řízení přijímací zkoušky, pak se mohou skládat z povinných
předmětů (není možnost žádné volby) nebo součástí může být i blok nepovinných předmětů – blok
několika předmětů, ze kterých se volí zadaný počet předmětů. Např. blok dvou cizích jazyků a je
možno si vybrat jeden cizí jazyk.

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Tlačítkem „Uložit“ si uložíme dosud zadané údaje a zůstaneme na aktuální obrazovce.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku.
Nastavení osobních údajů
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Nejdříve se zadává státní příslušnost a podle ní se rozlišují zájemci z ČR a ostatní zájemci.
Dále je pro potřeby výkaznictví uvést zdali má nebo nemá zájemce o studium trvalý pobyt v ČR.

Zájemci z ČR zadají rodné číslo a z něj se odvodí datum narození a pohlaví (není přístupné pro
editaci).
Zájemci mimo ČR, kteří mají RČ přiděleno v ČR změní nastavení

na

nastavení
a tím jim vznikne možnost zadat rodné číslo (datum narození
a pohlaví se odvodí z rodného čísla a nebude přístupné editaci).
Zájemci mimo ČR, kteří nemají RČ přiděleno v ČR, zadají datum narození a pohlaví. Tomuto zájemci
se vygeneruje při importu e-přihlášky mezi přijaté přihlášky na základě zadaného data narození a
pohlaví tzv. „pseudo RČ.“ Rovněž pokud je uchazeč ze Slovenské republiky a jeho ročník
narození je 1993 a vyšší – vygeneruje se rovněž „pseudo RČ“.

Další údaje se zadávají buď volbou z číselníku, nebo ručně.
E-mail se nedá editovat, je zde zobrazen e-mail, který zájemce zadá při registraci a který současně je
používán při přihlašování zájemce do aplikace E-přihláška.
Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Tlačítkem „Uložit“ si uložíme dosud zadané údaje a zůstaneme na aktuální obrazovce.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku.
Adresy
Adresu trvalého bydliště buď zadáme volbou z číselníků (adresy v ČR) nebo ručně (mimo ČR).
Položka pro zadání PSČ se nabídne až po vyplnění položky „Část obce“
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Zájemce může uvést i kontaktní adresu – pokud bude vyplněna některá z položek – bude provedena
kontrola na vyplnění kompletní adresy.
Adresu buď zadáme volbou z číselníků (adresy v ČR) nebo ručně (mimo ČR).

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Tlačítkem „Uložit“ si uložíme dosud zadané údaje a zůstaneme na aktuální obrazovce.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku.

Nastavení údajů o dosaženém vzdělání
Rozlišuje se zda-li byla střední škola studována v ČR nebo v zahraničí.
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Pokud je střední škola studována v zahraničí je pro potřeby výkaznictví třeba zadat typ střední školy a
rok maturity.
Pokud je střední škola studována v ČR je třeba pro potřeby výkaznictví zadat číslo střední školy, obor
střední, typ střední školy, okres a rok maturity. Číslo střední školy a obor se vepisuje formou tzv.
našeptávače – vepíše se řetězec známých znaků a vybere se hledaná položka ze zobrazeného
číselníku. Obor střední školy vepisujte bez pomlček a lomítka.
Pokud číslo stření školy není v číselníku – zaškrtne se volba „není v číselníku“ a nabídnou se
položky pro textové vyplnění názvu a adresy střední školy. (pokud jsou tyto údaje požadovány
fakultou)
Střední škola nalezena v číselníku:
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Střední škola nenalezena v číselníku:

Pokud konkrétní fakulta požaduje výsledky ze střední školy za profilové předměty (výsledky těchto
předmětů jsou pro fakultu rozhodující), zobrazí se na stránce a jejich vyplnění je povinné (pokud
zájemce některý profilový předmět nestudoval - využije označení nestudoval). Další položkou je
úroveň maturitní zkoušky, která se volí u maturitních předmětů.
Je třeba zadat průměry za jednotlivé ročníky (vypočítává se ze všech předmětů kromě chování).
Pokud jste v posledním ročníku střední školy – pak do průměru za poslední ročník vepíšete průměr za
pololetí.

U uchazečů o navazující studium – pouze uchazeči z cizí VŠ- (pokud to fakulta vyžaduje) se může
zobrazit stránka s profilovými předměty předchozího VŠ studia. Uchazeč si zvolí způsob hodnocení a
pak vyplní hodnocení profilových předmětů, jak je absolvoval na bakalářském studiu. Pokud předmět
nevykonal – zaškrtne pole „neabsolvoval“.

Předchozí studium na vysoké škole – povinné pouze pro vybrané formy studia
Pokud některé fakulty nevyžadují tuto informaci stránka se nenabídne.
Přehled zadaných předchozích studií.
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Pomocí tlačítka

můžeme zadané předchozí studium upravit.

Pomocí tlačítka

můžeme zadané předchozí studium vymazat.

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku.
Po volbě „Vložit předchozí studium na vysoké škole“ můžeme vložit informace o předchozím
studiu.
Z nabídky postupně vybereme potřebné údaje.
Studijní program/obor zadáme ručně.
Datum zadáme volbou z kalendáře.
Aritmetický průměr, který je povinný vložit alespoň u jedné z vložených předchozích studií na VŠ,
může mít vliv při zohledňování výsledků přijímacího řízení.

Tlačítkem „Uložit“ se záznam uloží a zůstaneme na stávající obrazovce.
Tlačítkem „Zpět s uložením“ uložíme záznam a vrátíme se zpět na předchozí obrazovku.
Tlačítkem „Zpět bez uložení“ se vrátíme na předchozí obrazovku bez uložení provedených změn.
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Zaměstnání - povinné pouze pro vybrané formy studia
Pokud některé fakulty nepožadují tuto informaci, stránka se nenabídne.
Přehled zadaných předchozích zaměstnání.

Pomocí tlačítka

můžeme zadané předchozí studium upravit.

Pomocí tlačítka

můžeme zadané předchozí studium vymazat.

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku.
Tlačítkem „Dále“ se dostaneme na následující stránku.
Po volbě „Vložit další zaměstnání“ můžeme vložit informace o předchozím zaměstnání.
Zaměstnavatele a pracovní zařazení zadáme ručně.
Datum zadáme volbou z kalendáře.

Tlačítkem „Uložit“ se záznam uloží a zůstaneme na stávající obrazovce.
Tlačítkem „Zpět s uložením“ uložíme záznam a vrátíme se zpět na předchozí obrazovku.
Tlačítkem „Zpět bez uložení“ se vrátíme na předchozí obrazovku bez uložení provedených změn.
Doktorské studium (obrazovka pouze pro zájemce o doktorské studium)
Zájemci o doktorské studium si musí vybrat z nabídky témat disertačních prací schválených pro
zvolený program, obor či specializaci.
Musí být zvoleno téma disertační práce. V případě, že není v nabídce žádné téma pro zvolený
program, obor, specializaci, kontaktujte studijní oddělení příslušné fakulty.
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Uzavření přihlášky
Uzavření přihlášky je poslední krok při zadávání údajů elektronicky.
Vypíší se následující informace:
-

co to je uzavření přihlášky, jak postupovat dále

-

přehled zadaných údajů:

Studium, osobní údaje, bydliště, střední škola, předměty, průměry, předchozí studium na vysoké
škole, zaměstnání, Poplatek za přijímací řízení
-

pokud fakulta umožní uchazeči vložit přílohu – zobrazí se následující oddíl

-

závěrečné prohlášení

Aktualizováno dne 15. 3. 2013

11 / 18

EDucation Information Systém On Net

-

anketa

Tlačítkem „Zpět“ se dostaneme na předcházející stránku Zaměstnání (přehled).
Tlačítko „Úvodní stránka“ nás přepne na první obrazovku zadávání e-přihlášky.
Po volbě „Uzavřít přihlášku“ se celá přihláška uzavře, údaje se zafixují, zobrazí se zkrácená verze
přihlášky, verze pro tisk a možnost tisku. Dokud není přihláška uzavřená, je možno ji editovat. Po
uzavření již není možné jakýkoliv údaj změnit. Pokud přesto zájemce zjistí, že některý údaj je chybný,
musí zadat přihlášku novou.
Pro tisk přihlášky je třeba mít nainstalovaný Acrobat Reader minimálně ve verzi 8.0 (tzn. verzi
8.0 nebo vyšší) – je zdarma k dispozici na http://www.adobe.com/cz/.
Pokud má uchazeč zájem uzavřenou přihlášku uložit jako soubor a teprve následně tisknout, pak zvolí
tisk
a následně volby Soubor → Uložit jako.

1.3.

Přehled přihlášek

Elektronická přihláška → Uchazeč → Přehled přihlášek
Přehled přihlášek. Pokud zájemce má „rozpracovanou“ přihlášku, neuzavřel ji, pak na tomto seznamu
není. Je k dispozici pomocí volby Nová přihláška.
Uzavřená přihláška může být ve stavu:
Uzavřená - zájemce E-přihlášku vložil do systému, uzavřel ji, ale zatím nebyla importována do
studijního systému VŠB-TUO.
Přijatá
ke
zpracování
–
zájemce
E-přihlášku
vložil
do
systému,
uzavřel
ji,
E-přihláška je importovaná do studijního systému VŠB-TUO, ale není zatím zkontrolovaná nebo může
mít nedostatky a není tedy ještě přijatá do přijímacího řízení.
Registrovaná - zájemce E-přihlášku vložil do systému, uzavřel ji, byla importována do studijního
systém u VŠB-TUO, je bez závad a zájemce je již evidován jako Uchazeč ke studiu.
Přijat/Nepřijat – uchazeč byl přijat nebo nepřijat ke studiu. Tento stav má pouze informativní charakter,
o výsledku přijímacího řízení budete vyrozuměni dopisem.
Doporučen k přijetí - zájemce E-přihlášku vložil do systému, uzavřel ji, E-přihláška byla importovaná
do studijního systému VŠB-TUO, je doporučena k přijetí, ale nejsou zatím splněny všechny podmínky
přijímacího řízení, např. není dodáno maturitní vysvědčení.
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Storno – zájemce E-přihlášku vložil do systému, uzavřel přihlášku, ale pak ji stornoval. Přihláška
nebude importována do studijního systému.
Zapsán – uchazeč byl zapsán do studia.
Informace o poplatku – sloupec obsahuje číslo účtu vysoké školy, variabilní a specifický symbol jako
identifikaci platby (v případě, že není specifický symbol vygenerován, uvádějte pouze variabilní
symbol), výše poplatku a stav platby. „Zaplatit“ umožní zaplatit poplatek prostřednictvím
elektronického platebního systému. Při způsobu platby převodem na účet se zobrazí:
Číslo účtu, Kód banky, Variabilní s., Specifický s. – jsou spojením na banku poskytovatele
internetové služby, který platbu převede na účet VŠB-TUO.

Ikona tiskárny – zobrazí se v případě, že fakulta požaduje zaslání tištěné podoby zkrácené verze
přihlášky. Pokud ikona chybí, fakulta nepožaduje tištěnou podobu zkrácené verze přihlášky a import
do studijní agendy probíhá na základě zaplacení poplatku za elektronickou přihlášku.
Sloupec „Storno“ - Zájemce o studium může přihlášku, kterou nechce zařadit do zpracování
stornovat. Stornovanou přihlášku již nelze zpět změnit na uzavřenou a zájemce.
V případě, že zájemce omylem zaplatí poplatek za elektronickou přihlášku, která je ve stavu „Storno“
musí se obrátit na studijní oddělení s žádostí o přeúčtování poplatku na platnou přihlášku.
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1.4.

Registrace

Elektronická přihláška → Uchazeč → Registrace
Zájemce o registraci uvede e-mail a heslo a odešle požadavek na registraci.
Na uvedený e-mail je zájemci zaslána zpráva o příjmu žádosti a o způsobu dokončení
registrace (kliknutí na odkaz v emailu).
Po dokončení registrace se může zájemce přihlásit do aplikace na podávání e-přihlášek.
E-mail uvedený v žádosti o registraci je součástí osobních údajů uvedených v e-přihlášce.

Pokud zájemci nepřišel e-mail, může to být způsobeno tím, že má plnou emailovou schránku !!!
Pokud zájemce uvede neexistující e-mail, pak nemůže obdržet zpětný e-mail,
dokončit registraci a přihlásit se do aplikace k podání e-přihlášky.
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1.5.

Změna hesla

Elektronická → Uchazeč → Změna hesla
V případě že zájemce zapomene své heslo, může si jej prostřednictvím následující obrazovky změnit.

Po zadání nového hesla obdrží uchazeč email o změně hesla. V tomto emailu musí uchazeč
opět potvrdit odkaz (jako při registraci), čímž nové heslo začne platit.
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2.

Přehled přijímacích řízení

Elektronická přihláška → Přehled přijímacích řízení
Volba zobrazí seznam kol přijímacích řízení aktuálních a budoucích.

3.

Kontakty

Záložka obsahuje informace jednotlivých fakult o jejich adrese, úředních hodinách studijního oddělení
a kontakty na pracovnice studijního oddělení.
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4.

Přípravné kurzy

Pro uchazeče, jejich přihláška má stav Registrovaná, Přijat, Zapsán se nabídne možnost přihlásit se
do přípravného kurzu. Tento kurz nabízí uchazečům možnost zdokonalit své znalosti v konkrétních
předmětech, které budou studovat na VŠ.

4.1.

Přehled přípravných kurzů

Nabídne se seznam aktuálních přípravných kurzů:

Položky seznamu:
Název
Termín podávání přihlášek
Období výuky
Určeno pro fakulty
Předměty kurzu

4.2.

- název přípravného kurzu
- termín, ve kterém je možnost elektronicky podat přihlášku
- období, kdy probíhá kurz
- seznam fakult, pro které je kurz doporučen
- seznam předmětů, které si může uchazeč vybrat v rámci kurzu

Přihláška

Volba umožňuje se přihlásit formou přihlášky do přípravného kurzu. Přihláška může být pouze jedna
(nezapočítávají se přihlášky ve stavu „Stornovaná“) a v rámci přihlášky si zájemce zvolí kombinaci
předmětů, které chce absolvovat.

!!! Může existovat pouze jedna přihláška ve stavu „Podaná“ nebo „Registrovaná“!!!
V přehledu již mám jednu přihlášku stornovanou a proto můžeme podat další přihlášku pomocí tlačítka
„Podat přihlášku“:
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Z nabídky předmětu si zaškrtneme požadované předměty nebo předmět a tlačítkem „Přihlásit se“ se
stáváte účastníkem kurzu.
Stavy přihlášek:
Podaná - zájemce vložil přihlášku do systému, ale zatím nebyla registrována v agendě přípravných
kurzů
Registrovaná - zájemce vložil přihlášku do systému, byla registrovaná do agendy přípravných kurzů a
zájemce je evidován jako účastník přípravného kurzu
Stornovaná – zájemce vložil přihlášku do systému, ale pak ji stornoval. Stornovanou přihlášku nelze
registrovat v agendě přípravných kurzů
Po přihlášení se přihláška dostane do přehledu přihlášek a v případě změny ji můžeme stornovat
„Storno přihlášky“ a podat novou přihlášku.

.
Podaná přihláška se zobrazí pověřené osobě, která ji importuje do agendy přípravných kurzů a
zájemce se stává účastníkem kurzu.
Odpovídající poplatek podle skladby zvolených předmětů uhradí účastnící při zahájení kurzu.
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