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Základní podmínky pro přerušení studia

1. Přerušit studium lze do konce určeného semestru nebo akademického roku

2. V bakalářském studiu lze standardně studium přerušit nejdříve  po uzavření 1. ročníku

Uzavřít ročník je možnéza těchto podmínek: 

○ Máte dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku (viz např. Karolinka)
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PŘERUŠENÍ STUDIA

○ Máte dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku (viz např. Karolinka)

○ Nemáte nesplněný již 2x zapsaný povinný předmět

○ Neuplynula Vám žádná ze lhůt, v nichž má student právo plnit studijní povinnosti 
(např. část SZZ)

3. Studium lze přerušit zpravidla do konce určeného semestru nebo akademického roku 
z těchto důvodů: 

○ těhotenství, porodu či rodičovství na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo 
rodičovská dovolená

○ z  vážného zdravotního důvodu

○ z důvodu náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situace
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Podání a vyřizování žádosti 

1.   Žádost se podává v listinné formě a musí být vlastnoručně podepsaná

2.   Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 30 dnů – nepodávat na poslední chvíli!
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3.   Studium se přerušuje dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 

(nikoli od data, které si student uvede v žádosti)

4.   Žádáte-li o přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu, rodičovství nebo ze zdravotních 
či sociálních důvodů, je nutné tyto důvody odpovídajícím způsobem doložit
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Jak prakticky postupovat

1. Napište žádost.Lze využít vlastní formát žádosti nebo formulář tzv. obecné žádosti–
ke stažení na webu fakulty:
Studijní záležitosti > Formuláře pro studenty  

2.   Uveďte dobu (= konec určeného semestru nebo ak. roku), do kdy chcete studium přerušit

o Studium lze přerušit nejdéle na takovou dobu, která spolu se skutečně odstudovanou dobou
studia nepřekročí maximální dobu studia! – Jinými slovy: Doba přerušenístudia se počítá
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o Výjimkou je přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu, mateřské dovolené, vážného
zdravotního důvodu atd. na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená
studenta.

3.   Žádost zašlete poštou nebo podejte na studijním oddělení

4. Po dobu přerušení studia zůstává index a průkaz studenta (= zelená plastová průkazka)
na studijním oddělení
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Co dělat po uplynutí doby přerušení studia

1.   Dostavte se v období určeném v příslušném rozhodnutí k opětovnému zápisu do studia

2.   U zápisu předložte platný občanský průkaz

3.   Připravte si seznam předmětů (vč. kódů) vyučovaných v daném semestru, které si budete chtít
zapsat
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POZOR: 
Fakulta předem na uplynutí doby přerušení studia neupozorňuje!


