
MANUÁL PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI 
 

Od akademického roku 2022/2023 jsou akceptovány žádosti podané výhradně prostřednictvím 
elektronické ÚŘADOVNY v IS VŠZ. A to konkrétně: 

 
Žádost o přerušení studia 

Žádost o opakování ročníku 
Žádost o zanechání studia 

Žádost rektorce VŠZ (bianco) 
Žádost řediteli VŠZ – bianco) 
Žádost o splátkový kalendář 
Žádost o přiznání stipendia. 

 
1. Student se do Informačního systému VŠZ hlásí prostřednictvím svého autorizovaného přístupu 

v sekci ÚŘADOVNA vybírá položku „Podat žádost“. 
 
 
 

 
 
  



2. Následně student volí v menu z nabízených předdefinovaných formulářů žádostí 
 
 
 

3. V rámci jednotlivých žádostí je student povinen vyplnit pole označená červenou hvězdičkou. 
Doporučujeme důsledně číst zelené poznámky, které Vám pomohou se lépe zorientovat v každé 
z žádostí. Podrobně dovysvětlují pole, která právě vyplňujete nebo Vás informují o platbě za daný 
úkon). 

 



Opakující se položky žádostí: 

Studium – student má automaticky nastaveno své studium (pouze v případě, kdy student na VŠZ 
studuje 2 studijní programy, volí student ten studijní program, za který žádost podává). Pokud 
student podává žádost za oba studijní programy, je nutné za každý studijní program vyplit žádost 
zvlášť. 

Žádám o – student vyplňuje konkrétní důvod a období, pro které žádost podává. Tzn. pokud se 
jedná např. o mimořádný termín zkoušky/zápočtu případně rektorský termín zkoušky/zápočtu 
musí student vždy udat, o který předmět/započet se jedná a vždy na každý jednotlivý 
předmět/zápočet vyplnit novou žádost. 

Zdůvodnění žádosti – zde student vyplňuje krátký text, který zdůvodňuje svou žádost. 

Příloha žádosti – pro urychlení vyřízení Vaší žádosti je možné do příloh přiložit např. potvrzení 
o platbě za Vaši žádost (některé úkony jsou zpoplatněny dle opatření ředitele pro daný akademický 
rok). V kolonce „Název/Věc:“ definujte prosím obsah své případné přílohy. 

Studijní referentka: Zde vybíráte studijního referenta, pod kterého spadá agenda Vašeho studia 
 Mgr. Lucie Škorpíková – agenda studijního programu Všeobecné ošetřovatelství 

Mgr. Iva Řehořová – agenda studijních programů Porodní asistence, Zdravotnické ´ 
         záchranářství a Fyzioterapie 

 
4. Informace o vyřízení Vaší žádosti, resp. ROZHONDUTÍ naleznete opět v IS VŠZ v sekci ÚŘADOVNA 

v sekci MOJE SPISY. Informace o změně stavu Vaší žádosti by Vám měla rovněž dorazit do Vašeho 
studijního e-mailu. 
 

 


