
DŮLEŽITÉ ODKAZY

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY
DOCHÁZKA V BUDOVĚ

DOCHÁZKOVÝ REGISTRAČNÍ SYSTÉM

SPRÁVNÝ TERMINÁL
Terminály v budově VŠEM se dělí na registrační a přístupové

Pro registraci docházky je nutné využít pouze červených terminálů ve výukových místnostech s označením
"docházkový systém VŠEM, registrační místo zde".

STUDENTSKÝ PRŮKAZ
K řádné registraci docházky slouží pouze studentský průkaz VŠEM. Nikoli např. identifikační karta Campus
VŠEM. K terminálu nepřikládejte více karet najednou, např. celou peněženku. Systém může načíst jinou kartu,
než je studentský průkaz. Uvedené doprovází červený křížek negativního záznamu, nicméně to student může
přehlédnout.

REGISTRACE DOCHÁZKY V SIS VŠEM
Přehled uznané docházky dle jednotlivých předmětů je k dispozici v SIS VŠEM/Docházka studenta/Uznaná
docházka. Spodní řádek vždy určuje celkovou časovou dotaci výuky, horní řádek pak zobrazuje splněnou
docházku studenta pro daný předmět a typ výuky (v případě správné registrace).

Registrovaná docházka je synchronizována se SIS VŠEM do 15 min. (nepropisuje se v reálném čase).

KDY REGISTROVAT
Vždy před první výukou a po poslední výuce v daný termín (dle časů uvedených rozvrhu).
Student se musí na výuku dostavit včas a docházku registrovat před jejím začátkem.
Pokud vyučující ukončí výuku dříve (zpravidla v řádu minut), student vyčká a odchod si registruje až po
skončení výuky dle časového rozmezí v SIS VŠEM/Rozvrh studenta.

VYČKAT POTVRZENÍ NA TERMINÁLU
Vždy je nutné vyčkat na signál, že registrace proběhla v pořádku - zelený světelný signál. Další student
může registrovat docházku až po ukončení registrace předchozího (zelený signál zmizí). V případě brzkého
přiložení průkazů (více studentů za sebou) hrozí, že nebude docházka řádně zaznamenána. Systém není
připraven pro načtení dalšího průkazu. Počet registrovaných záznamů musí být v daném dnu vždy sudý (příchod
- odchod), nelze se čipovat "pro jistotu" opakovaně, kdy by záznam docházky vypadal následovně "příchod -
odchod - příchod) a docházka by nebyla uznána.

INFORMACE K eAPLIKACÍM VŠEMMANUÁL MS TEAMS INTERNETOVÉ APLIKACE VŠEM

KOLIZE DOCHÁZKY
Pro řádnou registraci docházky nelze absolvovat současně více částí výuky/rozvrhu (např. spustit videolearning 
v průběhu přednášky, a to ani v řádu minut). Docházka pak není započítána ani v jednom případě.

https://www.vsem.cz/pokyny-pro-eaplikace.html
https://www.vsem.cz/videoforum.html
https://www.vsem.cz/e-aplikace-vsem.html

