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Co už známe z předchozího semináře a co se dozvíme nyní?

CO SE DOZVÍME?
→ Jak se orientovat v rozvrhu

→ Jak registrovat docházku

→ Jak se orientovat na webových stránkách

→ Jak získat podklady k výuce

→ Jaké aplikace na VŠEM se používají

→ Jak na studentské aktivity

→ Jak komunikovat s IPC / přednášejícími

CO ZNÁME?
→ Studium na Akademii VŠEM

→ Co nás čeká v nejbližších týdnech

→ Jak probíhá výuka

→ Organizace školního roku

→ Jak vypadají prostory



Rozvrh a učebny
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→ Číslo učebny na LCD na chodbě, může se lišit pro dopolední a odpolední blok

→ https://www.akademievsem.cz/rozvrh-akademie-vsem.html

→ Výuka v blocích s jednou volnou hodinou

→ Volnou hodinu lze využít pro odpočinek, oběd, konzultaci se studijním poradcem, absolvování zkoušky 
(pokud je vypsán zkouškový termín)

→Studijní skupina PEL01

Rozvrh

ZÁŘÍ│školní rok 2022/23



Vyznat se na webu Akademie?

Snadné





Docházkový systém



Docházkový registrační systém

DRS VŠEM

→ Povinná registrace při každé návštěvě/opuštění budovy

→ Za správnou registraci zodpovídá sám student

→ Ztrátu ihned hlásit na IPC

→ V příapadě, že zapomenutého průkazu – registrace na IPC VŠEM

Zásady správné registrace
→ Docházka se registruje u červených terminálů v učebně

→ Registrovat se ráno při příchodu a odpoledne po poslední 
přednášce (ne během dne), případně na zkoušce

→ Registrace včas/ne moc brzy

→ Počkat na zelenou √



Z čeho se budu učit ? 

Jak se připravím na výuku 
a zkoušky?

A jak se k materiálům dostanu?
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Podklady k výuce

→Literatura
 Set základní literatury (obdržíte dnes)

 Knihovna VŠEM (-1. podlaží)

 Knihovna Akademie věd ČR

→eBooks / eTexty VŠEM
 Licence Locklizard

 Online i pro tisk (PRE/EXC)

 Offline

→Videolearning / Audiolearning
 Terminologický slovník, vzorové testy

 Přistup ke všem předmětům (VŠ)

→Prezentace k výuce
 MS Teams

 eVyhledavač
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eVyhledavač

- Školní vzdělávací program
- Šablony pro psaní písemných prací
- Vnitřní předpisy (Školní řád, Etický kodex apod.)
- Návody a manuály (eAplikace)
- Formuláře ke studentským aktivitám
- Studijní předměty – průběžně zveřejňované PPT k výuce



eAplikace VŠEM



.

eAplikce VŠEM

- Komunikační aplikace

- WEB mail VŠEM

- Bakaláři (studijní výsledky)

- eLearning VŠEM (Videolearning, Audiolearning)

- ePlatby VŠEM

- MS Teams

- Locklizard

- Knihovna VŠEM

- Rezervační aplikace VŠEM

- YouTube Studium VŠEM

- Spotify Podcasty VŠEM
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eAplikace VŠEM

Knihovna VŠEM

Rezervační aplikace

Office 365

Locklizard Online



eAplikace VŠEM

Komunikační aplikace VŠEM

Studijní formuláře
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Komunikační aplikaca

- Komunikace se studijními poradci + pedagogickými pracovníky 
(zpráva lektorovi)

- Nejčastěji vyřizování žádostí / dotazů

- Omluvy z výuky (možnost přiložit soubor)

- Transparentní komunikace

- Reakce zpravidla ve lhůtě 2-7 dnů dle povahy žádosti

- Notifikace na email o nově příchozí zprávě



eAplikace VŠEM

Platba uchazeče/studenta

→Manuální objednávka v aplikaci 
ePlatby VŠEM

→Fakturační údaje

Dbejte dodržování termínů splatnosti



Akademie VŠEM

Jak být stále v obraze?

→Sledovat Aktuality na webu

→Sledovat sociální sítě VŠEM 
a Akademie VŠEM

→Pokud něco nevím, informuji 
se na IPC VŠEM

→Sledovat zprávy v 
komunikační aplikaci



Studentské aktivity



Studentké aktivity

→Plnění podmínek cenové úrovně Stipendium (15b/ŠR)

→Vítané zapojení všech studentů!

→Studenti přichází s vlastními návrhy, které jsou realizovatelné dle jejich preferencí, nebo si 
vybírají z Přehledu studentských aktivit VŠEM, který slouží především pro inspiraci.

→Aktivity jsou schvalovány ze strany Akademie VŠEM, která rovněž připravuje harmonogram 
aktivit a událostí (odeslání Formuláře/eVyhledavač).

→Studenti realizují studentské aktivity vždy do konce ročníku dle termínu (do 1.7.), v posledním 
ročníku do termínu uzavření studia.

→FAQ na webu

https://www.akademievsem.cz/studentske-aktivity-akademie-vsem.html



Na koho se obrátit, 
když potřebuji poradit?

Žádný dotaz není hloupý a zeptat se není ostuda
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Informačně poradenské centrum
- Žádosti / dotazy
- Potvrzení o studiu
- Omluvy z výuky
- Úraz v průběhu výukového dne, nevolnost, technické 

problémy, absence vyučujícího na výuce
- Konzultace průběhu studia, individuální studijní plán

Kontakty VŠEM

Rozvojové centrum
- Výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence
- Osobnostní rozvoj, koučování studia, Pedagogicko profesní poradenství

Pedagogičtí pracovníci
- Konzultace vždy po výuce
- On-line konzultace prostřednictvím MS Teams, termíny v Rezervační aplikaci
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Informačně poradenské centrum
Kdy můžete přijít osobně a bez objednání?

Pondělí – Neděle 12:00 – 17:00 hod.

Telefonní dotazy s funkcí zpětného zavolání + 420 245 010 245

Písemní dotazy prostřednictvím Komunikační aplikace VŠEM

Navštivte naše sociální sítě a zjistěte, 
jaká je atmosféra na VŠEM! 
#studiumvsem, #akademievsem

Kontakty VŠEM



DĚKUJI
ZA POZORNOST



VOLBA II. CIZÍHO JAZYKU NOTEBOOK DO ŠKOLY

Připomínáme vyplnění on-line formulářů:



PŘESTÁVKA

Povinné převzetí setu základní literatury 
– učebna 202


