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Informační systém VUT (IS VUT)
Pro činnosti související se studiem používá student IS VUT, resp. jeho studijní část Studis
https://www.vutbr.cz/studis
Zde se nachází aktuální informace o činnostech, které je třeba provést, možnost přihlašovat se na
zkoušky apod. V záložce „Studium“ se rovněž nacházejí „Informace o zpracování osobních údajů
studentů“. Uchazeč, který splnil podmínky přijetí a byl převeden do studia, má ve „Studis“ přístupné
pouze některé nabídky. Po zápisu získává oprávnění používat další moduly.
Pokud již student má předchozí studium na VUT, má přidělený VUTlogin a VUTheslo. Pro přihlašování
do IS VUT používá dále tyto údaje. Pokud nemá z předchozího studia vytvořen VUTlogin, pak pro
přihlášení do IS VUT použije osobní číslo a VUTheslo.
VUTheslo si nový student generuje na webové stránce
https://login.vutbr.cz
Při vstupu zadává:
-

rodné číslo (cizinci rodný kód, který je vytvořen místo rodného čísla v e-přihlášce)
počáteční heslo, které lze najít v elektronické přihlášce, odkazu „Heslo k IS“ nebo na
„Rozhodnutí o přijetí“

Upozornění: V případě ztráty nebo zapomenutí VUThesla je nutná osobní návštěva Vaší studijní
referentky. Počáteční heslo pečlivě uschovejte pro pozdější použití.
Pro každý další přístup do IS VUT v Brně student používá:
-

osobní číslo VUT,
vytvořené VUTheslo.
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Zápis do studia
Zápis do studia se koná prezenční formou v termínech uvedených ve Směrnicích děkana č. 5/2021 a
12/2021 dle níže uvedeného rozpisu:
Den

Zápis
pro

Studijní program

Počáteční
písmena
příjmení

Hodina

Místnost

Čtvrtek
7.7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

A–J

08:30 – 11:30

A321

Čtvrtek
7. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

K–Q

08:30 – 11:30

A208

Nově
přijatí

Stavební inženýrství v
prezenční formě studia s
výukou předmětů v
anglickém jazyce (po

A–Ž

14:00 – 15:00

A329

A–Ž

08:30 – 11:30

Čtvrtek
7. 7. 2022

vykonání rozřazovacího testu
z AJ, konaného v 10.00 hod.)

Čtvrtek
7. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Architektura
pozemních staveb
BSP Městské inženýrství

A329
A–Ž

08:30 – 11:30

A–Ž

12:00 – 14:00

A329

Čtvrtek
7. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Geodézie
a kartografie

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

R–Š

08:30 – 11:30

A208

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia

T– Ž

08:30 – 11:30

A321

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Environmentálně
vyspělé budovy

A–Ž

08:30 – 11:30

A329

Pátek
8. 7. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v kombinované formě
studia

A–Ž

12:00 – 14:00

A321

2

Zápisy uchazečů do bakalářských studijních programů 2022

Den

Pondělí
22. 8. 2022

Zápis
pro

Studijní program

Nově
přijatí

BSP Architektura
pozemních staveb
BSP Městské inženýrství

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

Pondělí
22. 8. 2022

Nově
přijatí

BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia
BSP Stavební inženýrství
v prezenční formě studia
BSP Environmentálně
vyspělé budovy

Počáteční
písmena
příjmení

Hodina

A–Ž

08:30 – 11:30

Místnost

A329
A–Ž

08:30 – 11:30

A–Š

08:30 – 11:30

T–Ž

08:30 – 11:30

A208

A321

A–Ž

08:30 – 11:30

BSP Geodézie
a kartografie

A–Ž

12:00 – 14:00

A208

BSP Stavební inženýrství
v kombinované formě
studia

A–Ž

12:00 – 14:30

A321

Dokumenty nutné pro zápis do studia
- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Cizinci (neplatí pro Slovenskou republiku)
dodají úředně ověřený doklad o ukončení středoškolského studia a nostrifikační doložku
nebo jeho uznání a také doklad o zkoušce z českého jazyka – úroveň alespoň A2 (pokud bylo
maturitní vysvědčení už odesláno, neposílejte znovu).
- podepsaný výtisk dokumentu – Informace o zpracování osobních údajů studentů Vysokého
učení technického v Brně,
Studenti, kteří při zápisu s osobní účastí podepíší zápisový list studenta, obdrží „Rozhodnutí o přijetí
ke studiu“. Nejpozději do 1 týdne po prezenčním zápisu bude mít student v IS VUT připravený
elektronický index.
Potvrzení o studiu
Zapsaný student může požádat o vystavení potvrzení o studiu elektronicky v nabídce „Studium“,
v sekci „Formuláře“ prostřednictvím odkazu „elektronické podávání žádostí“ (viz Obr. č. 1: dostupné
odkazy po zápisu).
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Obr. č. 1: dostupné odkazy po zápisu

Zde si zvolí druh potvrzení o studiu a to na „aktuální akademický rok 2022/23“ a zadá podat žádost.
Elektronické potvrzení o studiu je doručeno VUT zprávou.

Zápis předmětů
Podpisem zápisového listu dává uchazeč souhlas s registrací a zápisem předmětů svého studijního
plánu. Zápis předmětů bude proveden automaticky. Před zápisem vidí uchazeč převedený do studia
nejpozději týden před termínem zápisu s osobní účastí předměty 1. ročníku svého studijního plánu
pouze v nabídce „Individuální plán“.
https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=individualni_plan
Zapsaný student má potvrzenou registraci předmětů a předměty zapsané do Elektronického indexu
nejpozději týden po termínu s osobní účastí. Předměty vidí ve Studis v nabídce „Elektronický index“
https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=el_index
Studenti programů BPC-EVB mají v prvním semestru studia povinně volitelný předmět. Jeho volbu
však budou provádět v průběhu zimního semestru. Ostatních studentů v 1. ročníku se volba PV
předmětů netýká.

BOZP
Na portálu VUT je student povinen potvrdit souhlas s tím, že se seznámil s instrukcemi ohledně
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud nepotvrdí přečtení dokumentu a neodešle prohlášení,
nebude mít přístup k volbě studijní skupiny
https://www.vut.cz/intra/bozp

Obr. č. 2: Souhlas s informace ohledně BOZP
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Ubytování studentů
Všechny informace se nacházejí na webu Kolejí a menz VUT na adrese http://www.kam.vutbr.cz, kde
lze podat elektronickou přihlášku k ubytování na kolejích VUT v Brně, termíny pro podání žádosti jsou
od 9. 6. 2022 do 11. 7. 2022. Praktické informace najdete na webu http://www.kam.vutbr.cz v části
Ubytování, odkaz Časté dotazy.

Průkaz studenta
Průkaz student využívá při ubytování na kolejích, na slevu v menze na obědy, pro vstup do knihovny,
ke zkouškám, na studijní oddělení, do počítačových učeben, uplatnění slevy na dopravu
(doporučujeme ISIC) apod.
Průkaz studenta se objednává na adrese
https://www.vutbr.cz/prukazy.
Současně s objednáním průkazu v sekci „fotografie“ musí student dle pokynů vložit svou fotografii.
Bez vložené fotografie nebude průkaz vytištěn. Fotografie na průkaz musí splňovat podmínky pro
průkazovou fotografii. Ve výjimečných případech, pokud nemáte fotografii v elektronické podobě,
můžete doručit na studijní odd. FAST jednu fotografii (formát 3,5x4,5 cm) na rubu čitelně
podepsanou a opatřenou rodným číslem. Průkaz nebude vyroben do doby, než bude fotografie
nahrána a schválena.
V sekci „seznam průkazů“ si následně zvolíte ze dvou variant průkazů:
A. buď si do 12. 8. 2022 na adrese http://isic.vutbr.cz objednáte průkaz ISIC za sníženou cenu
230,- Kč, cenu za průkaz ISIC zaplatíte nejpozději do 12. 8. 2022 na bankovní účet a uvedete
variabilní symbol, který Vám sdělí tato objednávková aplikace.
B. nebo si do 17. 8. 2022 na adrese https://www.vutbr.cz/prukazy objednáte zdarma standardní
průkaz studenta VUT.
Pokud si žádný průkaz neobjednáte, bude Vám objednán standardní průkaz VUT.
Nabití kreditu na průkaz studenta (ISIC) je možno uskutečnit až následující pracovní den po obdržení
karty. Máte dvě možnosti pro vložení peněz na kartu:
-

přímo na pokladně v menzách VUT
na webovém rozhraní ISKaMu v aplikaci platební brány

Aplikaci spustíte na stránce "Konta" v položce menu "Účet". Chcete-li poslat platbu do ISKaMu,
klikněte na tlačítko "Nabít" a dále pokračujte podle pokynů.
-

https://www.skm.vutbr.cz/app05/iskam/login
http://www.kam.vutbr.cz/

Průkazy budou vydávány na Studijním oddělení v průběhu září, a to v termínech, které budou
zveřejněny na stránkách fakulty.

Rozřazovací test z anglického jazyka
Všichni studenti nastupující do 1. ročníku prezenční i kombinované formy bakalářského studia musí
vykonat elektronický rozřazovací test z angličtiny. Registrace je spuštěna vždy týden před začátkem
semestru. Na webu Ústavu společenských věd, na adrese
https://spv.webnode.cz/anglictina/rozrazovaci-test/
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naleznete další pokyny a informace k organizaci výuky.

Začátek výuky
Začátek výuky v prezenční formě je v pondělí 19. 9. 2022 a v kombinované formě je začátek výuky v
pátek 23. 9. 2022. Veškeré informace týkající se studia najdete na webu FAST. Součástí IS Studis je
„harmonogram“, kde najdete všechny důležité termíny a informace týkající se studia.
Všichni studenti si zadají do IS Studis, v odkazu „Stipendia a poplatky“, záložka „Stipendijní a EUR
účty“ číslo svého bankovního účtu nejpozději do 1. 9. 2022.

VUT e-mail
Pro e-mailovou komunikaci s pracovníky školy je student povinen používat výhradně oficiální školní email – VUT mail (případně VUT zprávy). Používání jiných e-mailových schránek je zakázáno.
-

-

Pro umístění schránky VUT mailu lze zvolit Google G Suite, nebo Microsoft Office 365.
Informace o nastavení VUT mailu a přihlašování do školní schránky je uvedena na stránce
https://www.vutbr.cz/intra/vut-emaily
Po dobu studia má student povinnost číst e-maily ze školní schránky, jakákoli zpráva
doručená do školní schránky je pracovníky školy považována za Vámi přečtenou. Nereagování
na důležité zprávy doručené Vám do této schránky může pro Vás mít závažné důsledky.
Na VUT e-mail studenta jsou přesměrovány VUT zprávy. Jedná se o krátké zprávy, kterými se
komunikuje v rámci celoškolského informačního systému (např. zrušení registrace
předmětu). VUT zprávy používají vyučující, studijní referentky a informační systém ke
komunikaci se studenty.

Souhrn
-

-

Celoškolský informační portál, přístup k ubytovací aplikaci Kolejí a menz, nastavení VUT
mailu, přístup k VUT zprávám, objednávání ISIC karet, přístup do studijní části Studis.
https://www.vutbr.cz
Studis – studijní část celoškolského informačního systému
https://www.vutbr.cz/studis
Informace o školní e-mailové schránce a přihlašování do ní (VUT mail)
https://www.vutbr.cz/intra/vut-emaily
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