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Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského prezenčního studia – přijatí ve 
druhém kole přijímacího řízení 
 
Zápis ke studiu probíhá elektronicky. V systému musíte do 8. 9. 2022 zaškrtnout souhlas 

s elektronickým zápisem.  

 
Výuka v zimním semestru začíná 19. 9. 2022 podle rozvrhu hodin jednotlivých studijních skupin a 

probíhá do 23. 12. 2022. Zkouškové období zimního semestru je od 2. 1. 2023 do 4. 2. 2023.  Další 

informace naleznete v Harmonogramu akademického  roku:  

https://www.fast.vsb.cz/cs/studium/harmonogram/ .  
 

 

Rozvrhy: Podle studijních skupin (označení studijní skupiny má student uvedeno ve své osobní kartě 

v EDISONu) budou zveřejněny od 12. 9. 2022 na www.fast.vsb.cz. V rozvrhu není uvedena Tělesná 

výchova, viz informace níže.  Výuka může začínat 19. 9. již v 8,00 hodin. Účast na přednáškách je 

doporučená, účast na cvičeních je povinná. 

 

 

1. Informační systém EDISON (dále jen IS): Je informační systém, který nabízí studentům mimo jiné 

následující služby: informace o studijních plánech, předmětech, rozvrhu výuky, zveřejňování  

výsledků zápočtů a zkoušek, přihlašování na termíny zkoušek, volbu oboru v rámci studijního 

programu, výběr volitelných předmětů.  

Student se po zápise musí  přihlásit do informačního systému university EDISON, kde je vedena 

studijní agenda.  Přístup  k  IS  EDISON  je  možný  z  webového  prohlížeče  po  zadání  přihlašovacího  

jména  a  hesla  na stránce: https://edison.vsb.cz.  

Po zápise ke studiu bude studentovi na kontaktní e-mail, uvedený v přihlášce ke studiu, zaslán 

automaticky ze systému e-mail s informacemi. Student při prvním přihlášení bude vyzván, aby 

potvrdil, že byl „zapsán do studia“, současně se mu zobrazí osobní údaje, které musí zkontrolovat a 

případné změny nahlásit na studijní oddělení. Cizinci včetně občanů Slovenska mají v systému 

uvedeno fiktivní rodné číslo. Pokud  v systému student tuto obrazovku nepotvrdí, pak nebude moci 

pokračovat v IS. Je  nutné toto potvrzení provést do 5 dnů ode dne zápisu.  

 
K  e-mailové  schránce  je  možné přistupovat prostřednictvím http://posta.vsb.cz/ .  

Studenti jsou povinni sledovat informační systém a denně číst školní e-mail. V IS EDISON nelze 

zaměnit školní e-mail za jiný, je ale možné nastavit si přeposílání na soukromý e-mail na 

https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel.  

 

Další informace: Informační systémy a služby 
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https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel
https://edison.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel
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2. Volba cizího jazyka : viz informace z Institutu jazyků. Upozornění: V systému Edison musíte 

navolit 1 stejný jazyk na oba semestry, tj. zimní i letní zároveň, do 13. 9. 2022! Pokud student 

v systému tuto volbu cizího jazyka neprovede, nebude moci provést v systému volbu rozvrhu cizího 

jazyka, až bude v systému zpřístupněna!  

 

3. Volba nepovinně volitelných předmětů: Při provádění volby cizího jazyka v EDISONU si  může  

student  vybrat  jakýkoliv další volitelný  předmět.  Zvolený  “volitelný  předmět“  se  stává 

POVINNÝM, proto jeho zapsání důkladně zvažte! O zapsání volitelného předmětu lze požádat i 

v prvním týdnu výuky (je již znám rozvrh) podáním písemné žádosti na studijní oddělení - formulář 

„Žádost“ s vyjádřením garanta předmětu.   

 

4. Tělesná výchova: Bližší informace jsou uvedeny v letáku Institutu tělesné výchovy a sportu. Při 

výběru výuky sportu se musíte přizpůsobit rozvrhu vaší studijní skupiny! Tzn., že výběr výuky sportu 

provádí student po seznámení se s rozvrhem své studijní skupiny.  Studenti osvobození z TV tuto 

situaci řeší přímo na KTV, a to ihned při zahájení výuky.  

 

Kontrola zapsaných předmětů v IS: Student je povinen do 19. 9. zkontrolovat zapsané předměty v IS 

a případné nesrovnalosti řešit osobně na studijním oddělení.  Studenti si sami hlídají a kontrolují v IS 

EDISON dosažené výsledky a jejich správnost. Případné nesrovnalosti řeší neprodleně s pedagogem. 

 

Kontrola studia po 1. semestru: Do 3. 2. 2023 musí student získat nejméně 15 kreditů z učebního 

plánu zimního semestru, aby mohl pokračovat ve studiu letního semestru.  

   

Kontrola studia po ročníku: Do 3. 7. 2023 musí student získat nejméně 40 kreditů z učebního plánu 

1. ročníku, aby mohl postoupit do 2. ročníku studia. Pokud tento počet kreditů k uvedenému datu 

nezíská, musí se dostavit na studijní oddělení podat si žádost o zanechání studia nebo v systému 

EDISON při verifikaci nesplnění podmínek kontroly studia požádá o povolení opakování 1. ročníku.    

 

 

Vyplácení stipendií na VŠB-TUO: Stipendium se vyplácí v termínech podle stanoveného 

harmonogramu výplat stipendií. Vyplácí se bezhotovostně na bankovní účet v českých korunách. Pro 

výplatu všech přiznaných stipendií je student povinen používat stejný bankovní účet. Student je 

zodpovědný za vložení čísla bankovního účtu do IS EDISON, v případě nezadání nemůže být 

stipendium vyplaceno.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 9. 2022 bude platit nový Stipendijní řád VŠB-TUO, poskytne 

studentům informace o ubytovacím a sociálním stipendiu kolegyně p. Hambálková e-mailem.     

 

Ubytování na kolejích:  https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/ . Veškeré záležitosti ohledně ubytování 

na kolejích řešte přímo s pracovníky kolejí, studijní oddělení nemá tuto oblast v kompetenci! 

 

https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/
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Průkaz studenta:   
Každý student musí mít nejpozději v týdnu zahájení výuky v zimním semestru vyřízen průkaz 
studenta. 
 

Obecné informace: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/ 
Pro nové studenty: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/pro-nove-
studenty/ 
Typy průkazů: https://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/prukazy/  

 

 

Informace o přípravných kurzech 

 

Informace k průkazům na dopravu 

Jsou uvedeny: www.kodis.cz   a  www.dpo.cz. Je vhodné se s nimi včas seznámit. 

 

 

Své záležitosti řešte na studijním oddělení výhradně v  úředních hodinách:  

 

Úřední hodiny na studijním oddělení v období výuky a zkouškového období:  

Pondělí, pátek 8,00 – 11,00 hodin 

Úterý, čtvrtek 12,30 – 14,30 hodin 

 

Změnu adresy, jména, příjmení a stavu je student povinen neprodleně sdělit osobně s předložením 

příslušného dokladu na studijní oddělení.  

 

Informace o studiu, předpisy, vyhlášky apod. jsou zveřejněny na fakultních webových stránkách: 

www.fast.vsb.cz a na nástěnkách u studijního oddělení, budova B přízemí.  

 

 

Všichni studenti si prostudují dokument Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech na VŠB-TUO a další studijní předpisy uvedené na: 

https://www.fast.vsb.cz/cs/o-fakulte/Dokumenty/Predpisy/. 

 

 

Studijní plány jsou zveřejněny na: https://www.fast.vsb.cz/cs/studium/bakalarske-studium/studijni-

programy/.    

 

 

Další formuláře naleznete na stránkách: https://www.fast.vsb.cz/cs/studium/formulare/. Např. 

formulář Žádost, formuláře na uznávání studijních povinností z předchozího studia. 

 

 

http://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/
http://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/pro-nove-studenty/
http://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/pro-nove-studenty/
http://www.vsb.cz/cit/cs/poskytovane-sluzby/kartove-centrum/prukazy/
http://www.kodis.cz/
http://www.dpo.cz/
http://www.fast.vsb.cz/
https://www.fast.vsb.cz/cs/o-fakulte/Dokumenty/Predpisy/
https://www.fast.vsb.cz/cs/studium/formulare/
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Uznávání studijních povinností z předchozího studia: 

Je nutné se seznámit s čl. 15 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a 

magisterských studijních programech. Žádost je nutné odevzdat na studijní oddělení do 30. 9. 2022. 

 

 

 

Bakalářské studium studijního programu Stavební inženýrství v  prezenční formě studia se na fakultě 

stavební dělí v zásadě do dvou etap. Studijní plán 1. etapy studia, která trvá dva roky, je společný pro  

všechny studenty studijního programu. V průběhu této etapy, v letním semestru 2. ročníku, se 

studenti formou konkurzu hlásí na akreditované studijní specializace.  O úspěchu v konkurzu a o 

zařazení na zvolenou specializaci rozhodují především studijní výsledky v první etapě studia 

(získaný počet kreditů a dosažený VSP) a kapacitní možnosti oborových kateder.  

 

Rozhodnete-li se již dále nestudovat, přijďte osobně s průkazem totožnosti studium ukončit na 

studijní oddělení v úředních  hodinách nebo zašlete písemnou žádost o ukončení studia s uvedením 

vašich osobních údajů a vaším podpisem poštou na adresu studijního oddělení.   

 

               

              


