PRAVIDLA DOCHÁZKOVÉHO A REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Pravidla docházkového a registračního systému upravují podmínky využívání a pravidla
registrace v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu.
Pravidla docházkového a registračního systému jsou vnitřním předpisem Vysoké školy
ekonomie a managementu.
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Článek 1
Evidence docházky
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Docházkový a registrační systém (DRS) slouží k evidenci docházky studentů na
výuku a zkoušky.
Účast studenta na výukových soustředěních není, dle Vnitřních předpisů VŠEM
povinná, kdy student nemá povinnost registrovat svou účast na výukových
soustředěních.
Pro evidenci docházky na výuková soustředění je nutné přiložit studentský průkaz
k jednomu z registračních terminálů k tomu určených (umístění ve vstupní části
budovy VŠEM).
Příchod a odchod studenta je možné registrovat na jakémkoliv, k tomu určeném,
terminálu v budově VŠEM s tím, že není nutné použít stejný terminál.
Ve stanovených případech může dojít k přímému vlivu na klasifikaci na základě
účasti studenta na výukových soustředěních daného studijního předmětu a student
je též povinen svou účast registrovat.
Student používá k registraci docházky na výuková a zkoušková soustředění svůj
studentský průkaz, který zároveň slouží k aktivaci výtahu ve vymezeném čase.
Do evidence docházky v SIS VŠEM/Docházka studenta se započítává pouze účast
studenta na řádných termínech výukových soustředění dle platného rozvrhu
studenta.
Do evidence docházky se započítává účast na výuce/přednášce a cvičení,
videocvičení a zhlédnutí videolearningu. Je-li student účasten prezenční části výuky
a během výuky spustí aplikaci videolearning, není mu účast počítána ani v jednom
případě.
Registrovaná docházka se v SIS VŠEM zobrazí vždy až den následující po samotné
registraci.
Článek 2
Vstupní, docházkové, registrační a ostatní terminály

1.

2.
3.

4.

Pro vstup do budovy VŠEM je nutné používat přístupový terminál (Ovládání dveří).
Studentský průkaz VŠEM se pro vstup do budovy přikládá k označenému vstupnímu
terminálu, který se nachází mezi vstupními (prosklenými) dveřmi. Vstupní terminál
neslouží k registraci docházky v rámci výukových soustředění.
Docházkové terminály k evidenci docházky jsou umístěny ve vstupní části budovy
VŠEM (označení „Docházkový systém VŠEM, registrační místo zde“).
Úspěšné zaevidování příchodu/odchodu je oznámeno světelným a zvukovým
signálem (zelený světelný signál √, souvislý nepřerušovaný tón) registračního
terminálu s tím, že o chybovém hlášení registrace je student informován
prostřednictvím světelného a zvukového signálu (červený světelný signál X, krátce
přerušovaný tón) registračního terminálu.
Terminály ve výtazích slouží pouze k aktivaci jízdy, nikoliv k registraci
příchodu/odchodu, kdy výtahy jsou pro studenty aktivovány v době od 8:00 do
17:00 hod. (2., 3., 4. patro).
Článek 3
Ostatní ustanovení

1. V případě, že student nezaregistruje příchod/odchod do/z budovy (registrace pouze
příchodu nebo odchodu), není mu přítomnost v budově VŠEM zaznamenána v SIS
VŠEM (Docházka studenta).
2. V případě, že student u sebe nemá elektronický studentský průkaz, není mu jeho
přítomnost v budově VŠEM do SIS VŠEM zaznamenána/nebude mu umožněno
absolvovat zkouškové soustředění.
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3. Účastí na výukovém soustředění mimo stanovený rozvrh nevzniká studentovi nárok
na evidenci docházky v SIS VŠEM.
4. Účastí studenta na zkouškovém termínu (EZK/EZZK/EZP/prezentace písemné práce)
v době výuky zaniká studentovi nárok na evidenci docházky v SIS VŠEM v rámci
výukového soustředění.
5. Přehled docházky studenta je uveden za dané časové období (trimestr) v SIS
VŠEM/Docházka studenta s tím, že konkrétní údaje o docházce (reálný čas
příchodu/odchodu) jsou studentovi k dispozici do 24 hod. od příslušné registrace.
6. Na jakékoliv reklamace či revize, případně doplnění docházky není brán zřetel.
7. Případnou ztrátu/odcizení studentského průkazu je student povinen neprodleně
oznámit na Informačně poradenském centru VŠEM s tím, že vystavení duplikátu je
zpoplatněno částkou 1.000,- Kč (cenová úroveň Premium a Exclusive zdarma).
8. V případě zneužití studentského průkazu, je s majitelem studentského průkazu,
případně s tím, kdo pro majitele průkazu docházku zaregistroval v DRS, automaticky
zahájeno disciplinární řízení za hrubé porušení Vnitřních předpisů VŠEM.
Pravidla DRS aktualizována k 01. 12. 2021
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