Do kdy jsem studentem po VŠ/VOŠ?
Studuji VŠ

Studuji VOŠ

Forma studia a výdělečná činnost/podpora nemá
vliv na status studenta až do ukončování studia.

Denní studium VOŠ - můžete vykonávat výdělečnou
činnost i pobírat podporu až do ukončování studia

Končím VŠ řádně

Kombinované/dálkové studium VOŠ - pokud
vykonáváte výdělečnou činnost/pobíráte podporu,
ztrácíte status studenta

Status máte ještě měsíc po závěrečných
státních zkouškách.

Končím VOŠ řádně

Pokud celý měsíc po závěrečných státních zkouškách
pobíráte podporu/vykonáváte výdělečnou činnost, ztrácíte
status studenta

Status máte do konce prázdnin (31. 8.), u 3,5letého
programu s absolutoriem v lednu do ledna

Přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky
nebo její poslední části.

Pokud celý měsíc po závěrečných státních zkouškách
pobíráte podporu/vykonáváte výdělečnou činnost, ztrácíte
status studenta

Nekončím školu řádně
Jdu na opravný
termín
absolutoria
Jste považováni za
studenta až do 31. 8.
Přestáváte být studenty 30.
6., u 3,5letých programů 31.
1.

Přerušení
studia VŠ/VOŠ

Po dobu přerušení nejste
studentem školy.

Zanechávám
studia VŠ/VOŠ

Vyloučení ze
studia VOŠ

Přestáváte být studenty
dnem, kdy bylo doručeno
písemné prohlášení o
zanechání studia

20 vyučovacích dní bez
omluvy = písemná výzva
ředitele, pokud do 3
týdnů nenastoupíte nebo
se neomluvíte, posledním
dnem zanecháváte studia

Vyloučení z VŠ neplnění
studijních
povinností

Vyloučení ze
studia VŠ přestupky

Řídí se studijním a zkušebním
řádem

Za podvodné jednání při
přijímání ke studiu a
disciplinární přestupky přestáváte být studentem
dnem, kdy rozhodnutí nabyde
právní moci.

= z pohledu školy (školský zákon, zákon o VŠ)

Přestáváte být studentem den následující po úspěšném
vykonání absolutoria.

Jaké další možnosti máte pro
zachování statusu studenta?
Druhá kola přijímacího řízení na VŠ, nově
akreditované programy, soukromé VŠ
Vyšší odborná škola
Pomaturitní jazykové studium v denní formě
již nepřipadá v úvahu - nutno zahájit do konce
roku po první vykonané maturitní zkoušce

= z pohledu zákona o státní sociální podpoře

Výdělečná činnost = OSVČ a činnost v ČR, která zakládá účast na nem ocenském pojištění
Grafika je naší interpretací školského zákona, zákona o VŠ, zákona o státní sociálně podpoře a dalších norem ,
doporučujem e vše konzultovat s příslušným i úřady a zdravotní pojišťovnou. Schém a zobrazuje pravidla pro školy
s akreditací M ŠM T v ČR za podm ínky věku do 26 let, pro ostatní případy doporučujem e náš článek na
ww w.Kam PoM aturite.cz.

