
Omluvy studijních povinností v případě karantény či onemocnění 

nemocí Covid – 19 na Fakultě financí a účetnictví 
 

Omluvy studijních povinností v případě karantény či onemocnění nemocí Covid – 19 budou řešeny, 

stejně jako ostatní překážky ve studiu, v souladu s Vyhláškou děkana č. 3  o plnění studijních povinností, 

v této souvislosti připomínáme zejména:  

• pokud z důvodu krátkodobé pracovní neschopnosti (do 15 kalendářích dnů) student nesplní 

některou ze studijních povinností, požádá o její omluvení vyučujícího.   

• v případě delší pracovní neschopnosti než 15 kalendářních dnů je student povinen 

bezodkladně informovat studijní oddělení. 

Krátkodobá pracovní neschopnost v průběhu semestru 
Látku probíranou v průběhu semestru, kterou student z důvodu krátkodobé pracovní neschopnosti 

zamešká, si doplní samostudiem na základě informací vyučujícího (pokud má předmět přednášky a 

cvičení obrátí se student na primárně svého cvičícího). 

Krátkodobá pracovní neschopnost ve zkouškovém období 
Ve zkouškovém období zůstávají rovněž pravidla stejná – pokud se student nedostaví ke zkoušce, 

omluví svou nepřítomnost zkoušejícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu předložením 

neschopenky či fakultního potvrzení pracovní neschopnosti vyučujícími, následně se pak student 

přihlásí na náhradní termín, který je stanoven vyučujícím pro tyto případy, obvykle na konci 

zkouškového období, pokud je student i v tomto termínu v pracovní neschopnosti, omluví mu vyučující 

předmět (opět na základě doložení pracovní neschopnosti). 

Dlouhodobá překážka v plnění studijních povinností 
Pokud studentovi nastane dlouhodobá překážku v plnění studijních povinností, může zvážit podání 

žádosti o přerušení studia. Žádost se podává přes InSIS a je jí nutno odpovídajícím způsobem doložit. 

Žádost o přerušení studia je třeba zvážit i v souvislosti s tím, že omluvení předmětů sice zamezí ztrátě 

kreditů za omlouvané předměty, ale nezamezí vzniku korekcí kreditů za nesplnění celkové minimální 

studijní zátěže – připomínáme, že v prvním semestru studia je třeba získat úspěšným absolvováním 

předmětů minimálně 20 kreditů, v dalších semestrech musí pak student získat minimálně: 20 x počet 

studovaných semestrů studia (tedy ve druhém semestru musí získat minimálně 40, kreditů, ve třetím 

60 kreditů,…).  
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