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Ahoj, spolužáku,

Vážené studentky, vážení studenti,

tým IAESTE VŠCHT Praha Tě vítá na naší škole! První rok na vysoké nikdy
nebývá jednoduchý, ale vůbec není čeho se bát. Připravili jsme pro Tebe
brožuru, ve které najdeš všechny důležité informace a odpovědi na nejčastější
dotazy všech prváků za posledních 12 let. Jak zvládat studium? Kde získat
pomoc? Jak trávit volný čas? Průvodce Prváka Ti poradí ve většině případů
a ulehčí Ti život během budoucích pěti let na naší škole.
VŠCHT poskytuje kvalitní znalosti v širokém spektru oborů. Ať už vystuduješ
kterýkoli obor, Tvůj diplom bude opravdu cenný. Je to náročná škola, která
vyžaduje mnoho úsilí a zároveň dává hodně příležitostí na oplátku.
Možná se Ti někdy stane, že se Ti bude chtít všeho vzdát. Ale neboj! Každý
z nás prožíval takové chvíle. Být studentem znamená občas překonávat
překážky, posouvat horizonty a objevovat nové země. Budou Ti v tom
vždycky nápomocní Tví kamarádi a spolužáci, studentské spolky, senátoři,
pedagogové a zaměstnanci univerzity.
VŠCHT je velká rodina, která se vždycky stará o všechny svoje děti. Zapoj se
do toho i Ty. Staň se aktivním studentem, pomáhej si navzájem s ostatními
a užij si nejlepší studentská léta plná zážitků, zábavy a přátel!

vítám Vás na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jménem pana
rektora, kolegů prorektorů, děkanů čtyř fakult i jménem svým. Cením si Vaší
volby a doufám, že i Vy oceníte studium na VŠCHT Praha, a že bude přínosem
pro Váš životní příběh. Zapsali jste se do jednoho z našich náročných, a zároveň perspektivních oborů, jejichž absolventi snadno nacházejí zaměstnání.
Dovoluji si poděkovat akademickým i dalším pracovníkům školy, že jsou
připraveni Vás vzdělávat, motivovat k tvůrčí práci a vytvořit Vám pro studium
co nejlepší podmínky. Vstupujete na půdu školy s dlouhou tradicí, jejíž kořeny
sahají do 18. století. VŠCHT Praha dnes reprezentuje jeden z mezinárodně
uznávaných pilířů moderního českého univerzitního školství. Za posledních
65 let samostatné existence se vyprofilovala v instituci se skvělým výzkumem, bohatými mezinárodními vztahy i přínosnými kontakty s praxí. Každý
z Vás bude mít možnost vycestovat do zahraničí a získat cenné zkušenosti.
Stáváte se studenty školy, která vychovala špičkové odborníky, jejichž věhlas
přesahuje hranice naší země, ať již ve sféře vědy, aplikovaného výzkumu,
výrobní praxe či správy společnosti. Věřím, že se aktivně zapojíte do života
školy v celé šíři příležitostí a stanete se součástí jak její přítomnosti, tak
i budoucnosti, že využijete pestrých možností, které Vám škola nabízí pro
budování kariéry.
Přeji Vám, abyste do nové životní etapy vkročili šťastně. Čeká Vás období
odlišné oproti předchozímu, které bude provázeno radostmi i obtížemi.
Sdílejte radosti s Vašimi blízkými a při řešení obtíží se neváhejte obracet na
své spolužáky, doktorandy, stejně jako na Vaše učitele. Věřím, že Vás čekají
léta příjemného studentského života, na který budete rádi vzpomínat. Přeji
Vám, abyste i přes různá úskalí zachovali přízeň krásnému oboru, který jste
si zvolili, a abyste po úspěšném absolvování studia zůstali v celoživotním
kontaktu s Vaší alma mater.
Těším se na obohacující spolupráci s Vámi

Ivan Kovalev
Hlavní koordinátor projektu

Pavel Matějka
Prorektor pro vnější vztahy
a komunikaci VŠCHT Praha

Chemie se stala
významným odvětvím
na pražské univerzitě.

V Praze byla založena
Česká stavovská
inženýrská škola.

Reorganizací pražské
polytechniky vznikla
z jejího chemického odboru
Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství
(VŠCHTI) jako jedna
ze sedmi vysokých škol
v rámci Českého vysokého
učení technického.

Zahájena výuka
v první budově
Vysoké školy
chemickotechnologického
inženýrství.

Ke studiu byly připuštěny
i ženy.

Vysoká škola chemickotechnologického inženýrství
vyčleněna ze svazku ČVUT
a rozdělena na několik fakult.
Vzniklá Vysoká škola
chemicko-technologická
v Praze měla nejprve
tři fakulty:

Fakulta technologie
paliv přejmenována
na Fakultu technologie
paliv a vody

1) Fakulta anorganické
technologie
2) Fakulta organické
technologie
3) Fakulta potravinářské
technologie

Fakulta anorganické
technologie a Fakulta
organické technologie
sloučeny na dnešní
Fakultu chemické
technologie, Fakulta
potravinářské chemie
přejmenována na Fakultu
potravinářské a biochemické technologie
a Fakulta automatizace
a ekonomiky na dnešní
Fakultu chemickoinženýrskou.

Přechod na
strukturované studium
(bakalář – inženýr – doktor)

Po založení
Univerzity Karlovy
byly na fakultě
svobodných umění
(později filozofické
fakultě) vyučovány
přírodní vědy
a mezi nimi i základní
poznatky alchymie.

Česká stavovská inženýrská
škola byla přeměněna
na Český stavovský polytechnický ústav, pražskou
polytechniku. Pražská
polytechnika se původně
skládala z matematického
a chemického oddělení.

Již byla na chemickém
oboru pražské polytechniky vyučována
anorganická, organická,
analytická a fyzikální
chemie.

Založena Fakulta
automatizace
a ekonomiky.

Dokončena i druhá budova,
o kterou se dnes dělí VŠCHT
s různými pracovišti ČVUT.
Za účasti prezidenta
T. G. Masaryka byl položen
základní kámen ke stavbě
první budovy zamýšleného
areálu budov ČVUT
v Dejvicích.

Fakulta technologie paliv
a vody změnila skladbu
studijních oborů a také
název na Fakultu technologie ochrany prostředí.
Připojena Fakulta
technologie paliv

Rektor je nejvyšším představitelem
VŠCHT Praha, a tudíž jedná
a rozhoduje jménem školy.
Do funkce jej navrhuje akademický senát
a jmenuje prezident republiky.

Prorektor pro pedagogiku
prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

FPBT

FTOP

FCHI

Děkan

prof. Dr. Ing.
Karel Bouzek

prof. Ing.
Tomáš Ruml,
CSc.

Ing.
Vladimír Kočí,
Ph.D.

prof. RNDr.
Marie Urbanová,
CSc.

Umístění

budova A,
za shodištěm dolů

budova B,
vpravo od vchodu

budova B,
vlevo od vchodu

budova B,
vpravo od vchodu

Úřední
Hodiny

Po, St, Čt
9.30–11.30, 13–15

Po, Pá 9–12
St 9–12, 13–15

Po, Čt 9.00–11.30
St 9–11, 13–15

Po, Čt 9.00–11.30
St 9–11, 13–15

Studijní
Záležitosti

Petra Kohoutová
Klára Voltrová

Dana Brzoňová

Šárka Dintarová

Hana Svobodová

Telefon

220 444 148
220 443 767

220 443 650

220 443 276

220 443 891

Web

fcht.vscht.cz

fpbt.vscht.cz

ftop.vscht.cz

fchi.vscht.cz

VŠCHT, Budova B

Rektor, prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

FCHT

Prorektor pro vědu a výzkum
doc. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Prorektor pro vztahy a komunikaci
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Prorektor pro strategii a rozvoj
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
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Více informací nalezneš zde vscht.cz/studium/
bakalarske‑studium/prvni‑rocnik/pro‑prvni
‑rocniky

Čipová identifikační karta
Po pohodovém středoškolském životě najednou přicházíš na vysokou školu, kde je potřeba už během
prvních několika dní zařídit spoustu věcí. A abys v tom nebyl sám, sepsali jsme pro Tebe seznam toho
nejdůležitějšího:
Kde seženu?

Co potřebuju?

K čemu je?

Kartové
centrum

ISIC průkaz

je nutná pro vstup do školy a placení v menze, slouží
také jako studentský průkaz a dává Ti nárok na slevy

žádost o přiznání ubytovacího stipendia

pokud máš trvalé bydliště mimo Prahu, máš nárok
na slušné stipendium

potvrzení o studiu

potřebuješ několik potvrzení; například pro kolej,
banku a další instituce, které ho vyžadují

zápis volitelných předmětů

doporučujeme zapsat „Seminář z matematiky“ a „Seminář z chemie“, abys lépe rozuměl vykládané látce

zápis do kurzu
tělesné výchovy

zapiš se co nejdříve, abys nepřišel o zápočet
v zimním semestru

zápis předmětu
„Český jazyk“

tento předmět je povinný pro všechny cizince
a vyučuje se ve dvou semestrech

vyplnit číslo učtu
v bance

vyplň ho ve svých osobních údajích, aby Ti škola
mohla posílat stipendium

Internet
Banking

souhlas s provedením
inkasa

platí pro ubytované na kolejích – nutné pro včasné
placení kolejného

Dopravní
Podnik Praha

kupón na MHD

buď si můžeš pořídit Lítačku nebo kupón
v papírové podobě za studentskou cenu

provést změnu hesla
po prvním přihlášení

podrobný návod najdeš na
vc.vscht.cz/navody/zmena‑hesla

nastavit přesměrováni
školní pošty

podrobný návod najdeš na
vc.vscht.cz/navody/posta/presmerovani

přidat se do oficiálních
skupin VŠCHT

podrobný přehled oficiálních a neoficiálních skupin
najdeš na straně 48

Děkanát

Studijní
Informační
Systém
(SIS)

Školní
e-mailová
schránka
Facebook
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Nemít čipovou identifikační kartu je, jako bys
nebyl studentem VŠCHT Praha. S ní se dostaneš
do všech budov školy i do počítačových učeben,
budeš moci využívat služeb kopírovacího centra
a v neposlední řadě Ti umožní si vychutnat jídlo
v menze za studentské ceny.
Většinou si kartu můžeš zařídit hned po skončení
zápisu. Máš na výběr ze 2 variant:
• studentská karta VŠCHT – zdarma
• mezinárodní průkaz ISIC – za příplatek 250 Kč,
ale díky němu budeš moci využívat studentské
slevy až 20 % jak u nás, tak i v zahraničí

A kde ji seženu?
Kartové centrum
Budova B, suterén, č. dveří S06 (jdi dolů schodištěm za vrátnicí, vedle Carbonu).
tel.: 220 443 243, email: karty@vscht.cz
Provozní hodiny
Během semestru:
Po
12.30 – 16.00
Út – Čt 12.30 – 14.30
Pa
12.30 – 13.30

V období zápisů:
Po – Pá 9.00 – 15.30
(s přestávkou
11.30 – 12.30)

Nezapomeň si občanský průkaz či jiný doklad totožnosti. Kartu sice dostaneš do ruky na počkání,
ale fungovat bude až od září.
V případě, že si kartu náhodou zapomeneš, na
vrátnici Tě do školy určitě pustí. Jen oběd si budeš
muset zaplatit za plnou cenu. V případě ztráty si
však co nejdříve zažádej o kartu novou. Tentokrát
si ale už připrav 200 Kč na normální studentskou
kartu a 250 Kč na kartu ISIC.

Prodloužení ISIC karty
Platnost ISIC karty je vždy pouze do konce dalšího
kalendářního roku, proto pokud chceš využívat
studentské slevy, musíš ve třetím semestru před
Vánoci opět do kartového centra. Na vydání tzv.
validační známky budeš potřebovat 200 Kč a index
s řádným zápisem do aktuálního semestru. Pokud
to prošvihneš, tak sice nebudeš moci využívat
slevy, ale do školy se pořád dostaneš – a to je
nejdůležitější!
více informací nalezneš na vc.vscht.cz/idkarty

9

Struktura akademického roku (Harmonogram)

Zimní semestr

Konupková Anežka—Sacharidy—Medová krása

Letní semestr

Akademický rok

od

do

Výuka

18. 9. 2017

22. 12. 2017

Volno

23. 12. 2017

01. 01. 2018

Zkouškové období

02. 01. 2018

16. 02. 2018

Výuka

19. 02. 2018

25. 05. 2018

1. Zkouškové období

28. 05. 2018

29. 06. 2018

Volno

30. 06. 2018

26. 08. 2018

2. Zkouškové období

27. 08. 2018

07. 09. 2018

Volné dny a prázdniny

Výuka

Během Vánoc a přes léto neprobíhá ani výuka,
ani zkoušky. Žádné jiné oficiální prázdniny sice
neexistují, ale jakmile splníš všechny své školní
povinnosti, máš volno až do dalšího semestru.
Jestli tedy například chceš v únoru vyrazit na
hory, doporučujeme Ti si na Vánoce vzít sešit
z matiky domů. ;)

Výuka začíná nejdříve v 8.00 a končí nejpozději
v 19.50. Ale nemusíš se bát! Zřídkakdy budeš ze
školy odcházet tak pozdě. Začátky vyučovacích
hodin jsou vždy v celou hodinu a délka standardní
vyučovací hodiny je 50 minut. Většinou jsou přednášky na dvě (občas na tři hodiny), potom je na
vyučujícím, zda udělá přestávku mezi hodinami,
nebo skončí dříve.

Během státních svátků je škola zavřená. Speciální
případ jsou tzv. „Rektorské dny“, během kterých
se také neučí. Letos připadají na 20. a 24. listopadu 2017.

Akademický rok je organizovaný jinak než ten
školní rok, na který jsi byl doposud zvyklý. Skládá
se ze dvou semestrů, což je vždy 14 týdnů výuky.
V každém semestru Tě čekají jiné předměty a na
konci každého z nich následuje 6 týdnů zkouškového období.
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Plnění studijních
povinností

Zápočet

Studijní povinnost neboli předmět se vždycky
vyučuje jen jeden semestr a je zakončen zkouškou
(Zk), zápočtem a zkouškou (Z+Zk), nebo klasifikovaným zápočtem (KZ).

Imatrikulace
Je to oficiální událost, při které přebíráš svůj index
z rukou děkana, a proto je vhodné na ni dorazit
ve společenském oblečení. Během imatrikulace
si nejprve vyslechneš studentský slib, který poté
složíš před svou děkankou nebo děkanem slovem
„Slibuji!“ při přebírání indexu.
Imatrikulace probíhá obvykle v prvním týdnu
studia, přesný termín Ti oznámí v e‑mailu, nebo
se ho dozvíš na úřední desce děkanátu.

Přednášky,
cvičení, laboratoře,
tělesná výchova
Přednášky vykládají látku předmětu. Účast na
přednáškách je nepovinná, někteří učitelé si ale
docházku vést mohou. Obecně je tedy lepší být na
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Cvičení (praktika nebo také semináře) mají na
rozdíl od přednášek praktické zaměření, např.
na cvičení z matematiky budeš počítat příklady
a sestrojovat grafy. Pokud vyučující nebo ústav
nestanoví jinak, jsou povinná a docházka je pravidelně kontrolována.
Laboratorní výuka je povinná v každém případě.
Abys mohl být připuštěn do laboratoří, musíš
mít daný předmět splněný (např. do Laboratoře
z anogranické chemie I potřebuješ mít hotovou
zkoušku z Anorganické chemie I). Hned na první
hodinu laboratoří si přines plášť, sešit a psací
potřeby. Výuka může probíhat pravidelně jednou
týdně nebo i několik dní v kuse. Podrobnosti
najdeš na stránkách jednotlivých ústavů, v SISu
či na nástěnkách laboratoří.
Tělesná výchova je také povinná – každý student
z ní musí během prvních pěti semestrů bakalářského studia získat alespoň 4 zápočty. Chybět
můžeš sice jen třikrát, ale pokud máš povinné
laboratoře, jsi omluven. Přes SIS se hlásíš na
konkrétní sport podle toho, co Tě baví, a jak se
Ti výuka vejde do rozvrhu. Kapacita jednotlivých
kurzů je však omezená a ne vždy se Ti podaří do
kurzu zapsat. Jeden zápočet můžeš zároveň získat
za letní či zimní kurz uspořádaný katedrou tělesné
výchovy, který bude v součtu trvat alespoň 6 dní.

Co všechno je potřeba udělat pro splnění předmětu, se dozvíš na první přednášce nebo cvičení.
Přibližné informace si můžeš zjistit sám v popisu
předmětu v SISu (sylabus, požadavky k zápočtu
a ke zkoušce) nebo na stránkách ústavu.

KLASIFIKOVANÝ
ZÁPOČET

CHCI SPLNIT
PŘEDMĚT

nemám

OPAKUJI
PŘEDMĚT

mám

ZÁPOČET

mám

ZKOUŠKA

mám

mám

MÁM SPLNĚNO

nemám

Oficiálně se jmenuje „výkaz o studiu“, ale všichni
mu říkají index. Tento důležitý doklad dokumentuje Tvoje studijní výsledky, proto jej musíš
opatrovat jako oko v hlavě a také jej udržovat
v odpovídajícím stavu.
V indexu musí být s příslušným datem zapsány
všechny získané zápočty a známky ze zkoušek. Na
začátku každého semestru se pak musíš dostavit
(i s indexem) na děkanát své fakulty, kde zkontrolují, zda jsi splnil všechny zkoušky, a zapíšou Tě
do následujícího semestru.

přednáškách přítomen, protože přednášející většinou
daný předmět i zkoušejí a během přednášek často
upozorňují na věci, které budou u zkoušky vyžadovat.
Náplň přednášek najdeš v SISu pod pojmem sylabus.

nemám

Index

Pro získání zápočtu musíš napsat průběžné (zápočtové) testy alespoň na stanovený počet bodů.
Zápočtové testy bývají dva nebo tři. Některé se
píšou přímo na hodině, jiné hromadně ve velké
posluchárně. Až zápočet získáš, zkontroluj si, že
Ti jej cvičící zapsal do indexu i do SISu, aby ses
tak vyhnul případným nedorozuměním u zkoušky.
Pokud se Ti průběžné testy nepovedou, poslední
záchranou je souhrnný test.

nemám
SOUHRNNÝ
TEST

OPAKUJI
PŘEDMĚT

CARBON

Souhrnný test

Zkouška

V případě, že jsi bodově nedosáhl na zápočet
v průběžných testech, můžeš ho ještě získat napsáním souhrnného testu. V něm řešíš úlohy z celého semestru najednou, a tudíž je náročnější na
přípravu. Získání zápočtu na základě souhrnného
testu obvykle vyžaduje úspěšnost alespoň 50 %.

Zkouška se obvykle skládá z ústní a písemné části
(není to však pravidlem, u některých zkoušek je pouze ústní část). Na zkoušku jdeš většinou ke svému
přednášejícímu. V SISu jsou zveřejněny termíny,
na které se můžeš přihlásit. Pokud se z nějakého
vážného důvodu nestihneš odhlásit elektronicky,
napiš email s uvedením důvodu na ústav, případně
rovnou zkoušejícímu, zda by Tě ještě odhlásili.
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Ústavy vypisují minimálně tři zkušební termíny ve
zkouškovém období a většinou také předtermín
v posledním týdnu semestru. Toho určitě využij,
zvláště jestli chceš mít zkoušky co nejdřív hotové.
Na zkoušku (zejména ústní) se formálně obleč
a hlavně – nezapomeň mít s sebou index!

Známkování
aneb už nikdy žádná
jednička
Za vykonanou zkoušku či klasifikovaný zápočet
dostaneš jednu z těchto známek:
Známka

Odpovídá

A

výborně

1,0

90-100 %

B

velmi dobře

1,5

80-89 %

C

dobře

2,0

70-79 %

D

uspokojivě

2,5

60-69 %

E

dostatečně

3,0

50-59 %

F

nedostatečně

4,0

< 50 %

K*

nedostatečně

4,0

—

Jak to funguje?

Kredity budou stačit?

Za každý splněný předmět dostaneš určitý počet
kreditů. Jejich počet závisí hlavně na náročnosti
předmětu (kolik hodin nad ním prosedíš ve škole
a doma). Dostatečný počet získaných kreditů je
rozhodujícím kritériem pro postup do dalšího
semestru.

Abys mohl jít ke státnicím, musíš za bakalářské
studium získat celkem alespoň 180 kreditů, tj. 30
za semestr. Pokud nesplníš všechny povinnosti
a získáš méně než 30 kreditů, můžeš být do dalšího
semestru zapsán podmíněně – chybějící předměty si pak samozřejmě musíš dodělat. A pozor,
kredity za tělocvik a volitelný seminář z chemie
a matematiky se nepočítají!

30 kreditů
za 1. semestr

za 1. rok
Pokud nesplníš požadavky pro splnění zkoušky,
nebo na ni vůbec nedorazíš, dostaneš známku
F – nedostatečně (a přijdeš o pokus). Ta se však
do indexu nepíše. Některé ústavy také používají
známku K*, která sděluje, že jsi nevyhověl požadavkům, a nemáš tedy ani zápočet z daného
předmětu.
Aby Ti v indexu zazářilo alespoň E, musíš zkoušku
splnit minimálně na 50 %. Každých 10 % navíc
znamená o stupeň lepší známku. Všechny zkoušky
musíš mít hotové do konce zkouškového období,
jinak se předmět bere jako nesplněný.

14

Co když ji neudělám?
Zkoušku můžeš dvakrát opakovat, ale pokud ji
neuděláš ani na třetí pokus, musíš si daný předmět
zapsat v následujícím semestru znovu. Většinou
si lze nechat uznat již splněný zápočet, tak toho
využij. Každý předmět si můžeš zapsat maximálně
třikrát. Opakovat ročník nelze, ale můžeš požádat
děkana o Mimořádný studijní plán (MSP). Studium
můžeš i přerušit, ale pouze pokud máš všechny
současné povinnosti splněné.

za 1. + 2. rok

za 1. + 2. + 3. rok

15 – 29 kreditů

Jsem v dalším semestru!
Jsem v dalším semestru, ale musím si
nesplněné povinnosti zapsat znovu.

< 15 kreditů

Konec se studiem.

60 kreditů

Jsem ve 2. ročníku.

45 – 59 kreditů

Jsem v dalším semestru, ale musím si
nesplněné povinnosti zapsat znovu.

< 45 kreditů

Konec se studiem.

120 kreditů

Jsem ve 3. ročníku.

105 kreditů

Jsem v dalším semestru, ale musím si
nesplněné povinnosti zapsat znovu.

180 kreditů

Pokud jsem odevzdal bakalářku
a splnil všechny předměty, můžu ke státnicím!
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A co předměty?
Předměty jsou rozděleny na povinné, povinně
volitelné a volitelné. Povinný předmět musíš
splnit vždy. Povinně volitelný musíš splnit také,
ale můžeš si vybrat, který ze skupiny nabízených
předmětů to bude. To znamená, že pokud si jej
zapíšeš a nesplníš, můžeš si příští semestr zapsat
jiný povinně volitelný předmět ze stejné skupiny
předmětů. Volitelný předmět splnit nemusíš.
K zápisu do posledního semestru bakalářského
studia je potřeba mít splněné úplně všechny
povinné a povinně volitelné předměty.

A což takhle zápis
do dalšího semestru?

Skleničková Kateřina—Kyslíková fontána

Pokud máš v kapse požadovaný počet kreditů, je
čas na zápis do dalšího semestru! Zkontroluj si,
že Ti souhlasí data zápisů v indexu a v SISu a vy-

plň do indexu všechny předměty následujícího
semestru (včetně volitelných). Takto vybavený
přijď na děkanát, a to nejpozději do stanoveného
termínu (většinou první týden nového semestru).
Referentky zkontrolují, že jsi splnil všechny povinnosti, a zapíšou Tě do dalšího semestru.
Pokud na děkanát nestihneš včas přijít, musíš
si dopředu dohodnout náhradní termín zápisu.
Jestliže se neomluvíš, studium Ti bude ukončeno.

Jak ziskám červený diplom?
Podmínky získání červeného diplomu jsou jednoduché. Za celou dobu bakalářského studia
potřebuješ mít celkový průměr 1,0 až 1,5, který
je počítán ze všech zapsaných předmětů včetně
těch volitelných, a zároveň musíš udělat státnice
na první pokus. Pozor, dolů se nezaokrouhluje!
Za průměr 1,51 už tudíž červený diplom nebude.

Existuje více typů stipendií: prospěchové, ubytovací, mimořádné a sociální. Podrobný popis
uvidíš níže. Všechna stipendia jsou vyplácena
bezhotovostně. Proto pokud o nějaké ze stipendií
žádáš, je nutné vyplnit i číslo Tvého bankovního
účtu do osobních údajů v SISu!

Stipendium

Podmínky

Kolik a jak často

Prospěchové

• přiznává se automaticky na základě
váženého studijního průměru: 1,0 až 1,7
• splněné všechny povinné
a povinně volitelné předměty
• nesmíš žádný předmět opakovat
ani uznat

• většinou 10 000 – 20 000
• vyplácí se zpětně
ve 2. ročníku v lednu
a květnu
• seznam studentů majících
nárok je zveřejněn
na nástěnkách děkanátů

Ubytovací

• trvalé bydliště mimo Prahu a okolí
• přiznává se na základě žádosti, kterou
jsi vyplnil v den zápisu (pokud ne, tak to
na svém děkanátu rychle naprav)

• přibližně 27 Kč / den
• orientační částky:
‧ 4 000 v lednu
‧ 2 500 v dubnu
‧ 2 500 v červenci

Mimořádné

• je udělováno za účast na národním kole
chemické, biologické, fyzikální nebo
matematické olympiády na střední škole
• zároveň dosaženo 30 kreditů
v zimním semestru
• dosaženo 60 kreditů v prvním ročníku

• platí pouze pro 1. ročník
• 15 000 Kč za jeden semestr
• v dubnu a říjnu

Sociální

• přiznává se v případě,
že jsi v tíživé finanční situaci

• částka je individuální
• v lednu a červnu

víc informací na vscht.cz/studium/bakalarske‑studium/stipendia
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student.vscht.cz
Zkráceně se mu říká SIS a je to chytrá věcička,
která často ví o Tvém studiu více než Ty sám.
Najdeš v něm svůj rozvrh, výsledky zápočtových
testů a zkoušek a spoustu dalších věcí. Dále si
v něm zapisuješ předměty a přihlašuješ se ke
zkouškám atd.

Rozvrh
Během semestru máš v SISU vyvěšený
svůj aktuální rozvrh, ke konci zkouškového ale musíš sestavit nový. Najdeš zde
i rozvrhy vyučujících, jednotlivých učeben a předmětů, což Ti usnadní tvorbu nového rozvrhu.
Pokud se Ti nějaké předměty kryjí, můžeš požádat
o zapsání k jinému vyučujícímu.

Termíny zkoušek – přihlašování
Právě zde se zapisuješ na všechny zkoušky a také na některé zápočty, které se píší
hromadně (např. Matematika, nezapomeň!). U každé zkoušky jsou uvedené všechny
důležité informace – učebna, přesný čas, jméno
zkoušejícího, a dokonce se zde můžeš podívat i na
to, kdo jde na zkoušku s Tebou. Pokud se nestíháš
na zkoušku připravit, můžeš se z ní odhlásit.
Hlídej si ale pečlivě termín, do kdy je možné odhlášení!
Kapacita zkoušek bývá omezená, takže se může
stát, že se na zvolený termín nevejdeš. Nezoufej,
často se někdo odhlásí pár dní předem. To za
Tebe může hlídat SIS – když si u zkoušky nastavíš
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tzv. hlídání, SIS Tě zapíše na čekací list a jakmile
se pak někdo odhlásí, posune Tě na jeho místo
a informuje Tě o tom e‑mailem.

Zápis předmětů
Zde si budeš moci zapsat volitelné předměty – tělesnou výchovu, semináře, popř.
češtinu pro cizince. V dalších semestrech
si zde pak předběžně vyber povinně volitelné
a volitelné předměty. Tento zápis je však čistě
informační, takže když na něj zapomeneš, nic se
neděje. Důležité je ale druhé kolo (koná se většinou během posledních deseti dní zkouškového
a jsi na něj upozorněn emailem), ve kterém se již
hlásíš ke konkrétnímu rozvrhu a rozhoduješ se
závazně, které volitelné a povinně volitelné předměty si zapíšeš.

Grupíček
V něm najdeš výsledky zápočtových
a zkouškových testů i některých laboratoří.

Výsledky zkoušek – prohlížení
Obsahuje přehledný seznam všech Tvých
úspěšných (a také neúspěšných) zkoušek
a klasifikovaných zápočtů. SIS dokonce
vypočte Tvůj studijní průměr, případně umožní
provést automatickou kontrolu splnění studijních
povinností.

Hledání studentů

Osobní údaje

Zde můžeš vyhledávat svoje spolužáky
z ročníku, kruhu nebo předmětu. Kromě studentů umí hledání studentů
najít také učitele.

V této sekci jsou Tvé osobní údaje. Určitě je nezapomeň aktualizovat vždy, když
dojde k nějaké změně. Hlavně si zkontroluj číslo účtu – určitě nechceš, aby Tvoje těžce
získané ubytovací stipendium přišlo na účet někomu jinému.

Kredity pro navazující
magisterské studium
Přehled předmětů, ze kterých musíš
získat celkově 100 kreditů, aby Tě přijali
na magisterský obor, který sis vybral.
Můžeš si zde prohlédnout, které z nich už máš
splněné a jaký máš průměr.

Anketa
V anketě můžeš hodnotit jednotlivé
předměty i vyučující a přečíst si i názory
starších spolužáků. Pokud se Ti na výuce
cokoli nelíbilo (nebo naopak líbilo), určitě to do
ankety vyplň – dostane se to k vyučujícímu i k vedení, takže se můžeš anonymně podílet na zkvalitnění výuky na naší škole.

Předměty
Databáze, ve kterém najdeš všechny
potřebné informace o předmětech vyučovaných na VŠCHT. Můžeš zjistit předpokládanou časovou náročnost předmětu, jeho
sylabus, doporučenou studijní literaturu a také
zde zjistíš, kdo daný předmět vyučuje.

Stipendia
Jednoduchý přehled všech stipendií, co
Ti kdy škola poslala. Když budeš šikovný,
určitě mezi nimi bude i to prospěchové!

Výběr práce
Slouží k výběru témat Tvé bakalářské
práce nebo semestrálního projektu.

Zjištění přítomnosti
Po přihlášení do sítě VŠCHT můžeš na stránce
infsys.vscht.cz v sekci Evidence zjistit, jestli je daný
vyučující či spolužák ve škole, popřípadě ve které
budově se nachází. Na začátku roku to možná
nevyužiješ, ale až budeš shánět zápočet na konci
semestru, určitě se ti to bude hodit.
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Kde sehnat materiály
k předmětům
Určitě přijď na první, úvodní hodinu každého
předmětu. Tam Ti totiž vyučující řeknou, co oni
považují za nejlepší a co vůbec budou ke zkoušce
požadovat.
Prozkoumej také stránky příslušného ústavu,
kromě materiálů tam většinou najdeš souhrnné
informace k předmětu.
Některé předměty mají materiály na e‑learning.
vscht.cz nebo také na moodle.vscht.cz. Tam se
dostaneš po přihlášení k VŠCHT síti. O tom Ti
případně podrobněji řekne vyučující.
Občas jsou materiály uloženy na školních počítačích, na tzv. sdíleném disku S:. Je tam skutečně
obrovské množství souborů, takže si přesně zapamatuj název příslušné složky, ať pak nestrávíš
hledáním materiálů celý semestr.
No a samozřejmě Tvoje poznámky z přednášek!
Bude se Ti z nich stejně učit nejlíp, tak to moc
neflákej, ať toho pak v lednu nelituješ;)

20

Pokud materiály nestačí

Národní technická knihovna

Základem splnění každé zkoušky je mít vhodné
studijní materiály (a také špetku štěstí, samozřejmě). Jak ke všem materiálům tedy přijdeš? A jak
poznat, které číst a které jsou zbytečné?

Když Tvoje poznámky nejsou zrovna nejobsáhlejší,
zkus skripta. VŠCHT má skripta skoro ke každému
předmětu a není problém se k nim dostat. Máš na
výběr ze dvou variant:
Tištěná verze
Skripta si můžeš vypůjčit v univerzitní knihovně
ChemTK, která je součástí NTK. Pokud si do skript
potřebuješ dělat vlastní poznámky, můžeš si je
koupit v prodejně skript (také v budově NTK) nebo
od studentů, kteří už je nepotřebují. Nabízejí je na
facebookových skupinách VŠCHT, nástěnkách ve
škole, případně i na burze skript, která probíhá
první týden každého semestru. Více informací
najdeš na stránkách primaskripta.cz
Elektronická verze
Líp se Ti učí z pdf v tabletu nebo čtečce? Potřebuješ si jen rychle něco ověřit? Pak určitě hledej na
stránkách vydavatelstvi.vscht.cz, jsou tu všechna
skripta vydaná VŠCHT online ke čtení.

Mezi přednáškami

Primát

Čekání mezi přednáškami může být někdy zdlouhavé, naštěstí ale dejvický kampus nabízí spoustu
míst, kde se dá příjemně trávit čas. Přímo na VŠCHT
nalezneš Respiria, kavárnu Carbon a Bufany.

Nestíháš číst skripta, nebo jen nevíš, na co se zaměřit? Zaregistruj se na primat.cz. Najdeš zde většinu
předmětů, materiály ke zkouškám od spolužáků,
jejich výpisky, výpisky z výpisků atd. A taky testy
z minulých let. Ale ber to spíš informativně – Tvoje
vlastní poznámky z hodin stejně nic nenahradí!

Respiria
Respirium B slouží k odpočinku a k posezení s kamarády. Můžeš se tu učit, pracovat na projektech
i jíst – poměrně nově se totiž v respiriu nachází
veřejná mikrovlnná trouba. Respirium B najdeš
(nepřekvapivě) v budově B, v přízemí napravo
od turniketů.
Respirium A je před posluchárnou AI (v prvním
patře budovy A). Je to prostor, kde si můžeš
sednout a trochu oddechnout před přednáškou,
protože přímo v AI se buď učí, nebo je zamčená.
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Školní šatna

Sprchy na VŠCHT

NTK

Osobní prostor

Kabáty či zavazadla si můžeš zdarma odložit
v šatně v Respiriu B. Šatna je otevřena zpravidla
od 7 do 19 hodin.

Rád jezdíš do školy na kole nebo Ti zrovna skončil
tělák a chceš se trochu osvěžit? V tabulce níže
najdeš seznam volně přístupných sprch:

Čas mezi přednáškami je rovněž možné trávit
v Národní technické knihovně, kam se dostaneš
pomocí své školní identifikační karty. Přímo
v budově knihovny je kavárna Cafe Prostoru_,
kde nabízejí například výbornou kávu či dorty.
Je tam ale dost hlučno, takže učit se choď spíše
přímo do prostor knihovny.

Na VŠCHT máš k dispozici svůj soukromý domovský adresář o velikosti 500 MB, který je umístěn na
serveru \\home.vscht.cz a na školních počítačích
je připojovaný jako disk Z:.

Budova

Podlaží

Místnost

Typ

A

suterén

S83

WC společné + sprcha

A

2. patro

267

WC pánské + sprcha

A

2. patro

219

WC dámské + sprcha

B

přízemí

22T

WC dámské + sprcha

B

přízemí

22V

WC pánské + sprcha

B

3. patro

X10a

WC společné + sprcha

C

4. patro

—

WC společné + sprcha

Bufany
Buf.an je bufet, který najdeš v přízemí budov
A i B. Kromě svačiny či kávy tu pořídíš i základní
kancelářské potřeby, jako je sešit nebo pravítko.

Carbon

Kavárna Carbon

Dalším místem, kam můžeš ve svém volnu zajít, je
kavárna Carbon. Najdeš ji v budově B, od vrátnice
po schodech dolů. Po pravé straně uvidíš zelenou
ceduli Carbon, která Tě navede správným směrem.
Kromě široké škály nápojů alkoholických i nealkoholických tady vždy najdeš i něco malého na zub.

Trocha techniky
VŠCHT zajišťuje svým studentům zdarma přístup
k mnoha užitečným softwarům a také ke článkům
v placených časopisech.

WiFi
Škola je pokryta signálem WiFi sítě vscht
a eduroam (login: školní e‑mail, heslo: stejné
jako do SISu). Síť eduroam nalezneš i na jiných
univerzitách, což se hodí, když jdeš například za
někým na ČVUT, nebo cestuješ po světě. Nastavení
WiFi pro jednotlivé operační systémy najdeš na
stránkách Výpočetního centra vc.vscht.cz/wifi
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VPN
VPN (virtuální privátní síť) umožňuje zabezpečený
vzdálený přístup do sítě VŠCHT Praha po ověření
Tvého přihlašovacího jména a hesla. Podrobnější
informace najdeš na stránkách Výpočetního centra
vc.vscht.cz/vpn

Virtuální učebna
Pokud potřebuješ použít software, který najdeš
jen v učebnách, a nechce se Ti trmácet do školy,
můžeš použít „Virtuální učebnu“ přes internet.
Ta je přístupná nonstop a více o ní se dozvíš na
vc.vscht.cz/vdi

Počítačové učebny a internet
Počítačové učebny s volně přístupnými počítači
najdeš v budově B:
• v přízemí vpravo od hlavního vchodu, naproti
Respiriu (studovna)
• v 1. patře (menším schodištěm nahoru a pak
doleva), posluchárna B13
• v suterénu, učebny BS4 a BS5 jsou k dispozici
pouze pokud v nich zrovna neprobíhá výuka. Před
těmito učebnami je několik veřejných počítačů,
u těch ale musíš stát.
Pro vstup do těchto učeben je zapotřebí identifikační karta, stejná jako ta, kterou používáš pro
vstup do školy. Přihlašovací údaje jsou stejné
jako do SISu.
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Kopírovací centrum

Mathematica

Kopírovací centrum se nachází v suterénu
budovy B, č. dveří S80 (směr BS9, BS4, BS5).

Mathematica je software, který Ti umožňuje provádět na počítači různě náročné matematické operace, řešit rovnice, pracovat s vektory i maticemi
a zobrazovat výsledky v podobě 2D i 3D grafů. Máš
jedinečnou možnost jej používat nejen ve škole,
ale i doma na svém počítači po registraci. Návod
na instalaci najdeš na webu výpočetního centra
vc.vscht.cz/software/studenti/mathematica Se
vším Ti rád pomůže RNDr. Pavel Pokorný, Ph.D.
(Pavel.Pokorny@vscht.cz).

Pro tisk dokumentů se stačí přihlásit k počítači,
zadat příkaz Tisk a poté se přes identifikační kartu
přihlásit k tiskárně. Pokud chceš něco kopírovat či
skenovat, stačí poprosit někoho ze zaměstnanců.
Kopírovací centrum nabízí navíc vázání dokumentů
(např. semestrálních a bakalářských prací), prodává nasouvací lišty, CD apod. Jedinou podmínkou
je nabitý „kredit“ na ID kartě (nabiješ si ho přímo
v kopírovacím centru, minimální vklad je 50 Kč).
Kopírovat a tisknout můžeš i v soukromých copycentrech v areálu, např. u zadního vchodu do
budovy A.

MS Office pro studenty
Jako student VŠCHT máš možnost využívat balík
kancelářského software Office 365 a úložiště
OneDrive. Přístup k tomu získáš přes portál Office
365 na login.microsoftonline.com po přihlášení se
školními přístupovými údaji (uživatelské jméno
je nutné zadat jako email, tj. včetně @vscht.cz).
Software lze instalovat až na 5 různých zařízení
(i na Mac).

One Drive
OneDrive je cloudové úložiště, kam si můžeš
nahrát svoje soubory, takže k nim máš přístup
odkudkoli z internetu. Na VŠCHT má každý svůj
osobní OneDrive účet o velikosti 1 TB. Přihlásíš
se do něj opět přes školní přihlašovací údaje na
onedrive.live.com/about/en‑us/business Tyto
cloudové služby ti začnou fungovat až po začátku
semestru.
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Maple
Maple je podobný software na matematické
výpočty (i symbolické), je častěji využíván při
výuce různých předmětů. Bude se Ti nejvíce hodit
například v chemickém inženýrství.

Autodesk
Autodesk, Inc. je nadnárodní softwarová firma
zaměřující se na 3D grafiku a jeho produkt AutoCAD
je pro studenty a učitele zdarma.

Test z matematiky,
jak na to?
Jsou tři druhy matematiků: ti, co umějí počítat,
a ti, co počítat neumějí.
Matematika I nese pověst největšího strašáka
všech prváků. Když ale budeš vědět, co a jak,
nemusíš se ničeho bát. Dali jsme dohromady
pár základních bodů k organizaci testu – snad
pro Tebe budou užitečné :)

Den před testem
V SISu si zkontroluj
• že jsi na test zapsaný,
• kde a kdy ho píšeš,
• číslo svého kruhu a jméno cvičícího – budeš jej
vyplňovat do hlavičky testu.
Dobře se vyspi (to se samozřejmě snáz řekne,
než udělá, ale opravdu to pomůže).

V den D
Co vzít s sebou
• průkaz totožnosti (index nebo ISIC)
• dostatek čistých A4 papírů a psací potřeby
• talisman (stačí spodní prádlo
které přináší štěstí :D).
Co brát nesmíš
• kalkulačku (platí jen pro matematiku)
• taháky
Co během testu
• vypni si zvuk na mobilu
všechna upozornění a budíky
• začni s příklady, u kterých víš, jak na ně
• neztrácej čas na příklady,
se kterými si nevíš rady
• výpočty piš rovnou načisto,
neztrácej čas přepisováním

Po testu
• výsledky testu budou v grupíčku v SISu do
několika dní (přesný termín se dozvíš na testu)
• pokud budeš mít málo bodů, nezoufej a hned
zajdi za cvičícím – je možné, že něco přehlédl
• v každém případě se stav do Carbonu na jedno.
Držíme palce!
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Jak oslovovat profesory?

Užitečné rady

Tví budoucí vyučující, akademičtí pracovníci, mají
obvykle několik titulů. Oslovovat vyučující správným titulem je důležitější, než by se mohlo na první
pohled zdát. Je samozřejmé, že na začátku se v té
změti titulů a pravidel moc nevyznáš – proto se Ti
v tom pokusíme udělat trochu pořádek.

• pracovní funkce má přednost před akademickým
titulem („pane rektore“, „pane děkane“, „pane
proděkane“ apod. má přednost například před
„pane profesore“)
• pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho
vždy tím významnějším, a to v pořadí (od nejdůležitějšího): profesor, docent, doktor, magistr
nebo inženýr
• tituly Bc. (bakalář) a, CSc. (Kandidát věd) neoslovujeme, používáme jiné akademické tituly
• přijde-li někdy okamžik, kdy si nemůžeš vzpomenout na přesný titul, oslovení „pane profesore/
paní profesorko“ nikoho neurazí.

Inženýr

Magistr

Ing.

Mgr.

Ph.D.
RNDr.

Doktor přírodních věd

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
DrSc.

Docent

Profesor

Doktor věd

DoC.

Prof.

Jak napsat e‑mail?
Nejčastější formou komunikace na VŠ je psaní
e‑mailů. Využiješ toho například, když se budeš
potřebovat omluvit z hodiny nebo ze zkoušky, při
domlouvání se na konzultacích, či při zapisování
známek do indexu. Je potřeba dát si pozor na
obsah a strukturu textu. Ve vlastním zájmu si určitě
nechceš pokazit první dojem, a proto Ti přinášíme
několik rad pro vytvoření e‑mailu.
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Doktor

Bonusové rady
V oficiálních e‑mailech použivej diakritiku.
Pozor na pravopis! Jestli nevynikáš v češtině,
obrať se na nejbližšího „grammar nazi“ spolužáka
nebo na internet.
Mezi odstavce vkládej prázdný řádek, text poté
působí odlehčeněji a lépe se čte. Zároveň to pomáhá strukturovat mail podle jednotlivých bodů,
které bys chtěl probrat.
Pokud se chceš odkázat na webovou stránku, jejíž
odkaz je super dlouhý, využij weby nabízející jeho
zkrácení (goo.gl nebo bit.ly), případně můžeš taky
přiložit odkaz jako hyperlink přímo v mailu.
Jestli dotyčný neodpoví do týdne, zkus mu napsat znovu e‑mail s dotazem, zda mu předchozí
e‑mail přišel. Jestli znovu nepřijde žádná odezva,
stav se osobně.

KOMU:

e-mailová adresa daného vyučujícího (najdeš na telefony.vscht.cz)

OD:

Tvůj e-mail –doporučujeme používat školní e-mail. Pokud preferuješ
svůj soukromý e-mail, pozor na kreativní verze e-mailové adresy
(např. JsemFrajer@neco.cz)

PŘEDMĚT: důležitý prvek! Na základě předmětu vyučující hodnotí, zda je potřeba
odpovídat na zprávu co nejdříve, či na ni může reagovat později. Pokud předmět nevyplníš, může vyučujícímu email spadnout do spamu
a neodpoví nikdy.

Struktura zprávy
1. Oslovení: Místo klasického pozdravu oslovuj pomocí titulu. Prokážeš tím svoji znalost titulu vyučujícího a zjednodušíš tím následující
komunikaci. např. “Vážený pane profesore/pane docente,”
nebo “Vážená paní profesorko/paní docentko,” apod.
2. Hlavní obsah zprávy: Popiš, o co žádáš. Platí zásada: „čím stručnější, tím lepší“. Je třeba brát na vědomí, že čtenář Tvé zprávy může
být dost zaneprázdněný a nebude se mu chtít číst dlouhý sloh. Pokud
zkrácení obsahu není možné, je dobré na konci zprávy napsat krátkou
sumarizaci, ve kterém shrneš to nejpodstatnější.
3. Rozloučení: Rozloučení lze formulovat několika způsoby, např.
“Těším se na Vaši odpověď.” nebo “Děkuji Vám předem za odpověď.”
Pokud se domlouváte na osobní setkání, lze napsat např. “Budu se
těšit na setkání s Vámi.”
4. Podpis: Poslední, ale taktéž podstatný prvek. Napiš zde Tvoje jméno,
příjmení a číslo kruhu.

ODESLAT

• zápis a vyškrtnutí předmětů
• tvorba mimořádného studijního plánu (MSP)
• změny v osobních údajích
Kontakty
FPBT: dana.brzonova@vscht.cz
FTOP: sarka.dintarova@vscht.cz
FCHT: petra.kohoutova@vscht.cz
FCHI: hana2.svobodova@vscht.cz

Pedagogické oddělení
• zápis předmětů
• přijímací řízení
Kontakty
jana.hladikova@vscht.cz, tel: 220 443 829
jana1.fialova@vscht.cz, tel: 220 440 060
lea.knoblochova@vscht.cz, tel: 220 440 092

Výpočetní centrum
• přihlašovací údaje do SIS
• instalace výukových programů,
pokud nastane problém
(MS Office, EndNote, ChemDraw, atd.)
• kopírování, tisk, skenování

Poradenské a kariérní centrum
• mentoring – spolupráce s mentorem
(zkušený pedagog, výzkumník
nebo technolog)
• psychologická poradna – pomoc a rady
profesionála na osobní témata
Kontakty
richard.nevsimal@vscht.cz

Kartové centrum
• ISIC a jeho prodloužení
• VŠCHT karta
Kontakty
karty@vscht.cz
tel: 220 443 243, 220 443 100

Kratochvíl Martin Dominik—Hořící železná vlna

Děkanát

Ješ Dominik—Reakce kyslíku s butanem, který je ve formě pěny

Komu psát,
když máš problém?

Správa účelových zařízení
• ubytování na kolejích
Kontakty
ubytovani@vscht-suz.cz
tel: 220 447 111

Kontakty
helpdesk@vscht.cz
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Konupková Anežka—Cukrová duha

V Dejvicích máš možnost najíst se v menzách ČVUT,
na kolejích je menza VŠCHT.
Ve všech menzách se uplatňuje průkaz ISIC, který
funguje jako platební karta. Na ISIC se na konci
výdejní linky vkládají u pokladních peníze, minimální vklad je 50 Kč v Masarykově koleji a 100 Kč
ve Studentském domě. Status studenta nahraný
ve studentské ISIC kartě Ti okamžitě dává slevu na
jídlo, kterou ovšem ztrácíš při platbě v hotovosti
nebo stravenkami.

Studentský dům
neboli „Červená Menza“
Nachází se za fakultou architektury ČVUT, 300
metrů od naší školy. V tomto komplexu najdeš
více různých stravovacích zařízení. Kromě hlavní
jídelny naproti vchodu (J3) můžeš využít menší
jídelnu vpravo od hlavní (J2) a a ještě menší vlevo
od hlavní (J4). Bývají v nich menší fronty (protože
o nich málokdo ví), mají ovšem omezenou nabídku
jídel. Celkově jídelny každý den nabízí kolem 8
jídel, kdy je vždy alespoň jedno vegetariánské.
Počet druhů jídel se každou hodinu markantně
snižuje, tak pozor s načasováním.

Pizzerie La fontanela je restaurace, která denně
nabízí celkem levné studentské menu, zahrnující
polévku, hlavní jídlo a dezert. Na zákusek, kávu
či pivo si můžeš zajít do kantýny, kterou najdeš
vlevo od vchodu.

Masarykova kolej
neboli „Masaryčka“
Jídelnu najdeš uvnitř Masarykovy koleje, 450 metrů
od naší školy. Nabízí jiná jídla než ve Studentském
domě, většinou lepší, ale jenom dvě. Nevýhodou
je ovšem malá kapacita, takže se může stát, že
budeš opravdu dlouho čekat.
Jídelníčky a otevírací doby najdeš na níže uvedených internetových adresách:
ČVUT menzy agata.suz.cvut.cz/jidelnicky
VŠCHT menza vscht‑suz.cz/stravovani
V případě ČVUT menz je užitečné stáhnout si aplikaci Menzy ČVUT (pro Android/ iOS). Najdeš v ní
jednotlivé otevírací doby a jídelníčky přehledně
na jednom místě.

Červená menza
J2, J3
Po – Čt
Pá

30

10.30 –14.30

J4

Pizzerie

Kantýna

10.30 –13.00

10.30 –16.00

8.00 –18.00

-

10.30 –15.00

8.00 –15.00

Masaryčka

10.30 –14.00
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Koleje
Správa účelových zařízení (SÚZ) VŠCHT Praha
ubytovává studenty (případně i hosty) v areálu
na Jižním Městě, konkrétně v budovách Sázava
a Volha. Místa na kolejích jsou přidělována na
základě kritérií schválených pro daný akademický
rok. Hlavním kritériem je doba cestování z bydliště
do školy podle jízdních řádů veřejné dopravy.

Scénář ubytování
Žádost přijata:
V týdnu stanoveném pro nástup na koleje musíš
přijít na Provozní odbor Správy účelových zařízení
(kolej Sázava – přízemí), kde Ti přidělí pokoj na
jedné z kolejí VŠCHT Praha. S sebou si nezapomeň vzít potvrzení o souhlasu s inkasem z účtu
a občanku nebo pas. V kanceláři Vedoucí koleje
vyplníš a odevzdáš příslušné formuláře, potom
dostaneš klíče a ložní prádlo.
Na pokoji pak vyplníš formulář „Záznam o převzetí“, do kterého musíš vypsat všechny závady
na pokoji. Odevzdáš jej v kanceláři vedoucí koleje
a z formální stránky je tím vše vyřízeno. A Ty se
můžeš ještě na pár dní podívat domů a psychicky
se připravit na začátek semestru. Ovšem pozor,
kolejné se platí již ode dne nástupu po celou dobu
trvání smlouvy.
Žádost odmítnuta:
V případě odmítnutí se máš právo odvolat, případně můžeš průběžně kontaktovat vedoucí
ubytování, zda se neuvolnilo nějaké místo.

Zvláštní požadavky
Bydlet s někým z jiné školy klidně můžeš, ale
přednost mají studenti VŠCHT. Pokud chceš bydlet
na některé z kolejí ČVUT nebo UK, podej žádost
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tam a doufej, že budou mít místo. Pokud u sebe
chceš nechat někoho přespat, stačí jej nahlásit na
vrátnici. Za 1 osobu/noc se platí administrativní
poplatek 40 Kč. Lze využít i hotelové pokoje kolejí.

Všichni cizinci (včetně Slováků) jsou před nástupem
na kolej povinni zaplatit vratnou kauci 3000 Kč.

Vystěhování

Nejblíže ke kolejím najdeš zastávku Volha (autobus
177). Z této zastávky je možné dojet k metru C
Chodov, popř. Opatov. Dále se kombinací metra
C a A (s přestupem na Muzeu) za zhruba 30 minut
dostaneš na Dejvickou a do školy. Celkově tedy
cesta do školy trvá okolo 45 minut. V noci, kdy
nejezdí metro, zastavuje na zastávce Volha autobus č. 911, kterým se z centra (např. ze zastávky
I.P. Pavlova) dostaneš na kolej dokonce rychleji
než ve dne.

Před vystěhováním musíš nejprve zaplatit kolejné
za poslední měsíc přímo v kanceláři na Sázavě.
Následně se na 2. patře Sázavy (9. patře Volhy)
zapíšeš na seznam, podle kterého uklízečky chodí
kontrolovat pokoje. V den vystěhování musí být
nábytek v původního stavu a všechno uklizeno.
Velice důkladně uklizeno. Pokud bude paní uklízečka spokojená, vezme si od Tebe klíče, poté už
jen vrátíš lůžkoviny a hurá domů.

Přihlášení na koleje
pro stávající studenty
Pokud chceš zůstat na kolejích i v dalším ročníku, nezapomeň včas zažádat o rezervaci lůžka.
Pravidla pro žádost o ubytování na další rok bývají zveřejněny v březnu na adrese vscht‑suz.cz/
ubytovani/jak‑se‑ubytovat‑na‑kolejich, v dubnu
se pak podávají přihlášky – většinou stačí online
na stránkách ubytovani.vscht.cz

Placení kolejného
Kolejné se platí skrze inkaso, jeho doporučená
výše je 4 000 Kč. Z každý den prodlení platby se
účtuje 25 Kč. Pokud nenastoupíš ve stanovený
den, účtuje se poplatek ve výši měsíčního kolejného (storno nejpozději do 1. 9. 2016, viz Pravidla
o ubytování). Nástup lze odložit nejdéle o 14 dní
na základě předchozí domluvy.
Kolejné se platí po celou dobu trvání smlouvy, tedy
ode dne nástupu až do jejího vypršení. Dopředu si
rozmysli, zda chceš na kolejích zůstat i přes prázdniny – pokud se rozhodneš až v květnu, bude Tě ubytování stát 1,2 násobek ceny kolejného. Pokud však
podepíšeš smlouvu na celý rok, můžeš ji při dodržení
měsíční výpovědní lhůty bez sankcí vypovědět.

Doprava

ze školy nebo Volhy na Sázavu, použij předvolbu
7. Kolejní telefon lze využít i pro volání ven, provolaná částka se pak inkasuje spolu s kolejným.

Klídek na studium
Když potřebuješ klid na studium, nebo si zahrát
na klavír, je tu pro Tebe Studovna v přízemí koleje
Sázava (naproti posilovně). Klíče Ti zapůjčí na
vrátnici výměnou za ISICa. Na Volze můžeš pro
studium využít nově vybavenou vstupní halu.

Klíče a ztráty

Na koleji můžeš používat běžné elektrické spotřebiče do příkonu 500 W. Přímotopy a vařiče jsou
zakázány. Každý pokoj je vybaven přípojkami
k počítačové síti, návod pro připojení najdeš na
vscht‑suz.cz/ubytovani/jak‑se‑pripojit. Nejedná
se však o plnohodnotné připojení k Internetu –
ne všechny stránky budou fungovat. Z pokoje se
lze připojit pouze pomocí kabelu, Wifi připojení
je ve vstupní hale. Další informace najdeš na
vc.vscht.cz/koleje

Pokud sis zabouchl dveře, nebo klíče zapomněl
doma, na vrátnici Ti proti ISICu půjčí náhradní.
Jestli však klíče ztratíš, musíš si dojít pro nové do
kanceláře vedoucí koleje. Což nechceš, protože Tě
to bude stát 1070 Kč, při poškození klíče 120 Kč.
Na klíče si tedy dávej pozor!
V případě, že se Ti něco ztratí z pokoje, nahlas to
přímo vedoucí koleje, nebo na vrátnici. Při větších
krádežích je možno nárokovat na SÚZ náhradu.
V rámci pojištění SÚZ máš nárok na náhradu škody pouze do výše 5000 Kč, při odcizení násilným
vniknutím máš právo na náhradu škody v plné
výši. Proto si cenné věci zamykej nebo ukládej
do trezoru na vrátnici své koleje.

Pereme

Služby v areálu kolejí

Prádelny najdeš na každém patře, rezervovat si je
můžeš online na stránkách pracka.vscht.cz Dále
funguje na obou kolejích tzv. „hodinová pračka“ –
přijdeš-li ve chvíli, kdy jsou klíče na vrátnici, máš
pračku na další 3 hodiny jenom pro sebe.

Kromě menzy v budově koleje Volha najdeš v areálu kolejí i několik hospod, jako jsou Blanice,
Excelent nebo El Mágico. Poslední zmiňovaná je
také nočním kolejním klubem, kde se také často
konají chemické VŠCHT párty. Navíc jsou v okolí
3 malé obchody s potravinami, kadeřnictví, prodejna počítačů a pobočka městské knihovny. Na
Volze je umístěn bankomat Fio banky a automat
na jízdenky. Na obou kolejích najdeš kopírovací
automaty.

Trocha techniky

Telefonujeme
Na pokoji, popř. buňce je k dispozici telefon. Můžeš
tak bezplatně volat do ostatních pokojů (čísla
zde: vscht‑suz.cz/kontakt/telefony‑na‑pokoje).
Chceš-li se dovolat ze Sázavy na Volhu, popř. do
školy, použij předvolbu 69, chceš-li volat naopak
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VŠCHT proti Oxfordu v ledním hokeji

Kam k lékaři
Přímo v budově koleje Sázava se nachází zdravotní
středisko Puls, kde mají ordinaci dvě praktické
lékařky a gynekolog. Více informací najdeš na
zspuls.cz Nedaleko kolejí je poliklinika (vedle
velkého parkoviště u OC Chodov), ve které najdeš
spoustu ambulancí, zubaře a lékárnu. Na poliklinice se nachází pohotovost a lékárna, která je
otevřená nonstop.

Sportování na Jižáku
V areálu kolejí najdeš sportovní hřiště s asfaltovým
povrchem, které je zdarma k užívání. Sportovní
náčiní si můžeš zapůjčit na vrátnici koleje Sázava.
Na Volze je k dispozici kolárna a Kunratický les je
ideální na běhání. V přízemí koleje Sázava se nachází posilovna, kterou mohou ubytovaní využívat
buď za 500 Kč/rok, nebo 40 Kč jednorázově. Kromě
samotné posilovny můžeš navštěvovat skupinové
lekce zumby či aerobiku. Širší nabídku studiových
hodin nabízí kolej Blanice, více informací na:
blanice.vse.cz.

Menza VŠCHT
Součástí koleje Volha je i menza VŠCHT, kde si
můžeš dát oběd, večeři nebo minutková jídla.
Výdej je veskrze bezobjednávkový. Pokud chceš do
menzy chodit, musíš se zaregistrovat na pokladně
a vložit na kartu peníze. Karta ISIC Ti poté funguje
s tímto nabitým kontem pouze v menze VŠCHT,
nikoliv v menzách ČVUTu – pro ty potřebuješ na
svém ISICu mít jejich nabité konto. Lze tedy využívat menzy obou škol (tzn. mít nabité obě konta
na své ISIC kartě).

Jak jsme již zmiňovali, za bakalářské studium
musíš získat alespoň 4 zápočty z tělesné výchovy.
Jeden z nich můžeš nahradit letním či zimním
kurzem, který bude v součtu trvat alespoň 6 dní.
Co se týče celoroční výuky TV, je v nabídce celá
řada sportů od kanoistiky až po sjezdové lyžování. Vše můžeš pečlivě prostudovat na webu
Katedry TV (ktv.vscht.cz).V záložce Výuka najdeš
sylaby předmětů, rozvrh a umístění jednotlivých
sportovišť. V záložce Kurzy jsou pak informace
ohledně letních a zimních kurzů pořádaných KTV.

Víc sportu
Po získání zápočtu můžeš klidně chodit na tělocvik
dál, jen je potřeba se domluvit s vyučujícím, aby na
Tebe zbylo místo. Můžeš se také účastnit nepovinných kurzů a krátkodobých tělovýchovných akcí
organizovaných katedrou tělesné výchovy (KTV).
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Pokud Tě sport baví víc než jen v rámci školních
povinností, zapiš se do sportovního oddílu VSK
chemie! Můžeš tak reprezentovat školu ve sportech
jako aerobic, basketbal, beach volejbal, hokej,
florbal a mnoho dalších. Navíc si můžeš od KTV
zapůjčit lyžařské výstroje.

Rekreační zařízení VŠCHT Praha
Potřebuješ po zkouškách trochu oddychu nebo
chceš vyrazit někam na víkend? VŠCHT Praha má
pro své studenty a zaměstnance k dispozici rekreační zařízení v Peci pod Sněžkou a v Jáchymově,
a to za velmi výhodnou cenu. Podrobnější informace, ceník a fotografie jsou na stránkách Správy
účelových zařízení ubytovaniprovsechny.cz
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Povinné kurzy cizích jazyků
Na VŠCHT Tě čekají dva povinné semestry odborné
angličtiny. Kromě gramatiky se naučíš i spoustu
užitečných odborných výrazů z oblasti chemie,
životního prostředí i potravinářského průmyslu.
Angličtiny na VŠCHT se nemusíš bát, ale měj na
paměti, že je naprosto zásadní pro Tvoji vědeckou
kariéru (ano, i pro bakalářskou práci), takže se
snaž z ní vytěžit co nejvíce.
První hodiny anglického jazyka začínají v prvním
týdnu letního semestru podle stanoveného rozvrhu
v učebnách, které jsou uvedeny na webových stránkách Katedry jazyků. Nejčastěji využívané učebny
jsou označeny písmenem K a najdeš je v budově
B ve 3. patře, kde také sídlí Katedra jazyků. Na
začátku si napíšeš malý rozřazovací test, který
určí Tvou skupinu podle úrovně znalostí jazyka.
A pak už hurá vstříc novým slovíčkům.
Kurz končí po letním semestru zápočtem. Sestává
ze souhrnu odborného textu a zápočtového testu.
Pokud budeš chybět více než třikrát, musíš závěrečný test napsat alespoň na 80 %, jinak jen na 60
%. Na konci následujícího zimního semestru Tě
čeká zkouška (písemná i ústní). Vše, co k ní budeš
muset umět, se probírá na hodinách.

Volitelné kurzy cizích jazyků
Angličtina, němčina, francouzština, španělština
nebo ruština. Který si vybereš? Záleží to jen na Tobě,
ale určitě tuto příležitost využij. Kdy jindy budeš
mít ještě možnost studovat jazyky zadarmo? A ještě
za ně získáš kredity. Na kurzy volitelných jazyků
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se může přihlásit každý, a to podle úrovně svých
znalostí (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí).

Doplňkové kurzy jazyků
Katedra jazyků také nabízí některé doplňkové
kurzy obecné a odborné angličtiny, současně
i přípravný kurz pro mezinárodní jazykovou zkoušku FCE. Jejich absolvování pro Tebe může být
velkým přínosem. Tradičně je například velký
zájem o výuku vedenou rodilým mluvčím panem
Craigem Riddellem.

Další možnosti
Kromě výuky zprostředkované školou se můžeš zapojit i do programu Tandem, který zajišťuje studentská
organizace ESN působící na naší škole. Ty někoho
učíš česky, on Tebe na oplátku anglicky, německy
a nebo třeba španělsky. Nejen, že si tím (zdarma)
zlepšíš své jazykové znalosti, ale také se seznámíš
s novými lidmi a jejich kulturou. A to stojí za to!
Dotazy ohledně struktury a náplně kurzu
Mgr. Jana Kruteková – tajemnice ústavu
mail: jana.krutekova@vscht.cz, tel: 220 443 373
Dotazy ohledně místa, času a zápisu do kurzů
Jolana Chovancová – sekretariát
mail: jolana.chovancova@vscht.cz, tel: 220 443 388
Nemají stanovené úřední hodiny, ale v době
09.00 – 11.00 se každý den můžeš obrátit na
sekretariát v místnosti B339 (budova B, 3. patro).

ERASMUS+ je program určený pro studenty vysokých škol, zaměřený na studium v zahraničí. Díky
tomu, že VŠCHT Praha má partnerské univerzity
po celé Evropě, máš úžasnou možnost vyjet studovat či na praxi.
Jednou ročně (v únoru) probíhá informační
schůzka, na které se dozvíš základní informace
o způsobu přihlašováni, o podmínkách výjezdu
a o podmínkách uznání studia a také se zde dozvíš konkrétní termíny. V listopadu se pak můžeš
stavit na International Day, kde se setkáš s těmi,
kdo už na studijní pobyt vyjeli.Pokud o studiu
v zahraničí alespoň malinko uvažuješ, určitě tam
zajdi, osobní zkušenosti tvých spolužáků Ti často
řeknou o mnoho více než oficiální informace.

Pokud jsi náhodou tuto událost prošvihl, tak na
internetu najdeš mnoho dalších feedbacků od
studentů. Vybaven všemi těmito informacemi
můžeš zajít za svým fakultním koordinátorem
ERASMUS (proděkan pro zahraniční záležitosti)
nebo na Zahraniční oddělení, kde Ti pomohou se
zorientovat ve všem potřebném a společně upřesníte tvůj výběr zahraniční univerzity. Podrobný
popis celého procesu najdeš níže.
Na výjezd ERASMUS+ škola poskytuje stipendium,
které se pohybuje v rozmezí 300 – 600 EUR/měsíc
v závislosti na tom, do jaké země jedeš. Za semestr
může vyjet cca 60 studentů, proto výběr probíhá
formou konkurzu. V tomto krátkém pohovoru jsou
posuzovány tvé jazykové znalosti, studijní výsledky, motivace, popřípadě i aktivita ve studentských
spolcích (IAESTE, ESN apod.). Body navíc dostaneš
i za účast v Buddy programu.
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Poradenské a kariérní centrum je tu na všechno,
co Ti nedá samotná výuka odborných předmětů.
Pomůže Ti zorientovat se v pracovních nabídkách
již během studia a vychová z Tebe žádoucího absolventa. Abys dobře zvládal studium, doporučujeme zúčastnit se kurzů a tréninků poskytovaných
poradenským centrem, které Ti navíc umožní lépe

zvládat stres a uspořádat Tvůj soukromý život.
Kromě toho se můžeš obrátit i na psychologickou
poradnu, když tě trápí něco vážnějšího, ale i třeba
když jen nevíš, kam se chceš směřovat.
Všechny aktuální informace o činnosti kariérního
centra najdeš na webu kariera.vscht.cz

PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM

AKADEMIE KOMPETENCÍ
PODPORA STUDENTŮ

kariérní přednášky
soft-skills workshopy

mentoři a tutoři

efektivní studium

studijní poradna
kariérní poradna

PRACOVNÍ NABÍDKY

Diplom nestačí

Oddělení komunikace

V dnešní době už čerstvě vystudovanému studentovi k úspěšnému pohovoru nepostačí pouze
pracovní zkušenosti a dokončené vzdělání. Účast
ve studentských spolcích a senátech se čím dál tím
více stává markantní součástí úspěchu. Proč? Je to
totiž ta nejrychlejší cesta, jak se dá načerpat tzv.
soft‑skills, tedy schopnost být flexibilní, schopnost
práce v týmu a komunikace s ostatními. Aktivitou
ve studentských spolcích se seznámíte s lidmi,
kteří se chtějí někam posunout, chtějí něco změnit,
zlepšit a dokázat. A to je přeci ta sorta lidí, kterou
po svém boku chcete mít.

Spravuje mediální obraz školy. Má tedy na starost
její viditelnost a prezentaci ve společnosti. Proto
pod něj spadají i popularizační aktivity, kterými
se snaží nadchnout laickou společnost pro technické vzdělání a chemii. Do těchto aktivit se budeš
moci zapojit i Ty, později během studia, a to ať už
dobrovolně či ve formě brigády.

Prorektor Pavel Matějka k tomu říká:
„Dle mé osobní zkušenosti i zkušenosti Vašich
předchůdců se ukazuje, že účast v akademickém
senátu nebo ve studentských organizacích je
tou nejlepší formou obohacování studentského života. Poznáte velice schopné lidi, zažijete
spoustu zábavy, získáte cenné informace a know
‑how, které se hodí do každodenního života i do
životopisu. Znamená to také snaha měnit svět
kolem sebe, zanechávat stopu a nespokojit se
s průměrem. A to jsou kvality, které se v dnešní
době cení.“

psychologická poradna
brigády a stáže
témata závěrečných prací
nabídky pro absolventy
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VŠCHT podporuje nejrůznější studentské aktivity.
Pokud máš zájem a chceš se jakýmkoli způsobem
zapojit do dění na škole, kontaktuj buď zástupce
jednotlivých organizací, nebo Oddělení komunikace, které má na starosti součinnost studentů,
organizací, senátů a vedení školy.

Jako student máš přístup ke společenským grantům v Interní grantové agentuře. Požádat o tento
grant můžeš, máš-li nápad na nějakou zajímavou
akci pro studenty. O granty se žádá vždy do konce
ledna a informace zajišťuje Oddělení komunikace.
Neustále se také hledají schopní grafici, fotografové, kameramani, střihači atp. Pokud tě nějaká
taková pozice zaujala, neváhej! Můžeš se tak začít
osobně podílet na propagaci školy, a třeba se i stát
trvalou součástí týmu.
Zkráceně řečeno. Chceš rozjet nějaký projekt? Promítání, koncert, nebo se chceš zasadit o změnu či
máš v hlavě jakoukoliv jinou aktivitu, kterou by se
dalo prostředí školy obohatit? Kontaktuj Projektového manažera pro vnitřní a vnější vztahy, Richarda
Nevšímala – ten Ti rád poradí, jak dál, a napojí
Tě na ty správné lidi. richard.nevsimal@vscht.cz
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IAESTE VŠCHT Praha

8 kroků, jak vyjet
na stáž s IAESTE
a užít si ji

Eaesťáci

IAESTE je mezinárodní studentská organizace, která
byla založena po 2. světové válce a která má za úkol
spojovat lidi z různých zemí. Zaměřuje se především
na poskytování odborné praxe studentům technických oborů v zahraničí a pomoc v budování základů
pro budoucí úspěšnou kariéru. IAESTE každoročně
zajišťuje placené zahraniční stáže pro víc jak 130
českých studentů a Ty můžeš být jedním z nich.

Kromě poskytování stáží máme také na starosti
spoustu projektů jako například přímo na půdě
školy pořádaný Veletrh pracovních příležitostí
iKariéra nebo Průvodce prváka, kterého právě držíš
ve svých rukou. Díky nám se dobře zorientuješ na
škole, najdeš přivýdělek při studiu nebo domluvíš
téma bakalářské a diplomové práce ve firmě.
Nejlepší studenti pak ziskávají stále zaměstnání
a my Ti v tom rádi pomůžeme.

Staň se členem IAESTE!
Chceš poznat nové lidi z celého světa? Práce v týmu
Tě baví a chtěl by ses naučit vést projekt? Přidej se
mezi partu studentů, kteří tvoří IAESTE. Naučíme tě,
jak se se zapálením pustit do skutečně zajímavých
věcí. Osvojíš si, jaké je to pracovat v týmu, a poznáš,
že být členem IAESTE je být součástí jedné velké
rodiny. Pro členy také pravidelně pořádáme vzdělávací akademie, výjezdní zasedání a teambuildingy.
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Kde získám více informací
a jak se přidám?
Napiš nám na email nebo přijď do kanceláře X28
v nástavbě X budovy B, budeme rádi a odpovíme
na všechny dotazy.
email: vscht@iaeste.cz, web: iaeste.cz
facebook.com/iaestevschtpraha
instagram.com/iaeste.vscht

Jsi studentem bakalářského,
magistersého nebo
doktorského programu

Zaregistruj se na iaeste.cz
v sekci „Chci na praxi.“

Pročti si podrobné informace na našem
webu a nahraj tam svůj životopis
a výpis známek. Najdeš tam i zkušenosti
studentů z již proběhlých stáží.

Projdi nominačním procesem,
který je popsaný
na našem webu iaeste.cz,
v sekci „Chci na praxi.“

Uhraď praktikantský
poplatek 5 000 Kč,
získáš tak praxi v oboru.

Vyjeď na placenou stáž,
kterou si předem sám vybereš,
zůčastni se Summer Reception Events,
poznávej nové lidi a kulturu
a pošli nám pohled! :)

Po příjezdu vyplň Trainees Report
a pošli nám fotky ze své stáže.
Odměnou ti bude vrácení 1 500 Kč
z praktikantského poplatku,
co jsi platil v pátém kroku.

Vyprávěj o praxi s IAESTE
svým kamarádům
a spolužákům!

Studentská část akademického senátu

Erasmus klub
ESN UCT Prague
Kdo jsme a co děláme?

Jak se k nám přidat?

Erasmus Student Network je dobrovolnická organizace, která funguje na principu „Students
helping students“. ESN sdružuje studentské kluby
ve 40 zemích zahrnutých do programu Erasmus+.
V rámci Buddy programu pomáháme zahraničním
studentům, kteří k nám přijíždějí studovat. Zároveň oslovujeme české studenty, aby se nebáli
vycestovat do zahraničí.

Napiš nám mail nebo nás přijď poznat osobně
na jednu z našich akcí či do kanceláře X27 v nástavbě X.
Kontakty
hr@esnuct.cz
esnuct.cz
facebook.com/esnuct

Proč se k nám přidat?

Studentská část
akademického senátu
VŠCHT Praha (SČAS)
Akademický senát (AS) je samosprávným orgánem
naší školy. AS má na starosti jmenování a odvolání
rektora, schvalování vnitřních předpisů a řešení
finančních záležitostí školy. Skládá se z „Velkého“
celoškolského senátu a „Malých“ fakultních senátů. Do všech senátů jsou voleni zástupci z řad
pedagogů a studentů, přičemž minimálně jednu
třetinu tvoří studenti.

K čemu Ti bude SČAS?
Volení zástupci studentů Ti budou ochotní
diskrétně pomoct s jakýmkoliv problémem,
nebo Tě alespoň správně nasměrují. SČAS
je možností, jak po sobě na škole zanechat
stopu nebo něco reálně změnit. Senátoři mají
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Naším revírem je akademický senát. Naše tempo je
rozvážné. Našimi protivníky jsou nedomyšlené postupy školy, občasný nedostatek pozornosti zájmů
studujících nebo případné bezpráví. Muži a ženy
ze Studentské části akademického senátu jsou
tu, aby zajistili lepší zítřky pro všechny studenty.

Být součástí ESN znamená zábavu a život v pohybu.
Zlepšíš si jazyky, organizační dovednosti a získáš
mnoho cenných zkušeností. Ale hlavně poznáš
nové kamarády z různých koutů Evropy a světa
a otevřou se Ti dveře k nevídaným možnostem.

4Students
na svědomí nespočet úspěchů, jakými jsou
třeba renovace dvoru u komína a vznik respiria v budově A, regulace zvyšování kolejného
a vybavení školních chodeb mikrovlnkami
atd. Díky SČAS se podařilo navázat spolupráci
studentů v rámci Kolegia studentských senátů
a spolků (K3S) a Kampusu Dejvice. Studentští
zástupci bojují za lepší a pohodlnější studování
a pracují na zlepšování možností seberealizace.
I Ty jim v tom můžeš pomoci! Hlasuj ve volbách,
podporuj prosazování nových nápadů a buď
aktivní. A sám brzo uvidíš, jak super může být
život na škole.
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podnětů, jak vylepšit život studentů, nám neváhej
napsat na studenstkysenat@vscht.cz

Kdo jsme a co děláme?
Jsme studentskou organizací, která pořádá nejrůznější tématické párty a festivaly v Praze. Přes
to, že je většina našich členů a příznivců z VŠCHT,
naším hlavním cílem je spojovat zábavou všechny
VŠ v Praze!

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?
Stačí napsat pár vět o sobě na náš email. S kýmkoliv se rádi sejdeme a u kafe nebo piva vše probereme. Neboj se za námi přijít také na kteroukoliv
z našich akcí přímo k našemu stánku 4Students!
Kontakty
info@4students.cz
4students.cz
facebook.com/4students.cz

Hledáme akční mladé lidi, které zajímá, co všechno organizace výše zmíněných akcí obnáší, mají
týmového ducha a rádi se začlení do našeho týmu!
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UNI‑ART
Kdo jsme a co děláme?
Jsme studentská organizace, která se věnuje pořádání kulturních a umělecky zaměřených akcí.
Organizujeme umělecké výstavy v NTK a literární
čtení v historické knihovně VŠCHT, hudební večery
v Carbonu a půldenní festival hudby, divadla
a poezie Komín. Navíc se snažíme propojovat
věděcky vzdělané studenty se studenty uměleckých oborů z jiných vysokých škol a přispívat tak
k jejich vzájemnému obohacování.

výstav či koncertů? Pomůžeme Ti rozjet jakýkoli
projekt uměleckého rázu a sehnat parťáky nejen
z našich řad.

ChemChór

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?

Jsme nově vzniklý sbor nadšenců z řad studentů
a zaměstnanců VŠCHT. Zpíváme všechno možné,
od klasiky, přes spirituály, folklórní skladby, až
po jazz a soudobou hudbu. Repertoár je vždy
přizpůsoben konkrétním koncertům a pěveckým
možnostem sboru. Každý rok budeme pořádat
minimálně jeden Vánoční a jeden letní koncert,
a kromě toho zpíváme i na různých školních akcích,
např. na Hanami nebo na setkáních u komína.

Stačí nám napsat na facebook nebo nás oslovit
kdekoli a kdykoli na některé z našich akcí.
Kontakty
uni‑art@vscht.cz
facebook.com/uniartklub
instagram.com/uniart_vscht

Kdo jsme a co děláme?

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?

Hledáme nadšence, kteří mají kreativního ducha
a nechtějí být obklopení jenom chemií a technikou. Jsi aktivní a chceš na škole sbor, filmový
klub či kapelu? Chceš se podílet na organizaci

Hledáme nadšené zpěváky, především (ale nejen)
do mužských hlasů. Předchozí zkušenosti se sbo-

Kampus Dejvice
Kdo jsme a co děláme?
Kampus Dejvice je společná iniciativa šesti institucí (ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK, UK a MČ Praha
6). Usilujeme o vytvoření příjemného prostoru
s atraktivní nabídkou podnětů pro setkávání,
zábavu i odpočinek nejen studentů. Chceme, aby
Kampus Dejvice sloužil jako příjemné místo, kde se
lidé budou setkávat a rádi zde trávit svůj volný čas.

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?
Hledáme talenty s různými dovednostmi ochotnými věnovat kus svého času akcím, při kterých se
pobaví všichni. Přivítáme mezi sebe také ty, kteří se
nebojí manuálně máknout, grafiky, co umí vytvořit
pozvánku nebo letáček, PR nadšence, kteří vědí,
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rovým zpíváním jsou výhodou, ale ne podmínkou.
Hlavní je nadšení pro věc a ochota docházet každý
týden na zkoušky. A trocha hudebního sluchu
nikdy neuškodí! :)

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?
Zkoušíme každé úterý od 19:00 v posluchárně
BIII. Zkoušky jsou otevřené a posluchárna velká,
takže se neboj přijít nezávazně okouknout, jak
naše zkoušky obvykle probíhají.
Kontakty
chemchor@vscht.cz

UNI-ART

DI(V)OCH
jak zaujmout co největší počet lidí, ale také kapely
a další umělce, kteří by na akcích mohli vystoupit.

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?
Sleduj náš facebook a web. Před akcemi lze na
těchto stránkách nalézt, co všechno chystáme,
koho hledáme a jakou pomoc potřebujeme.
Kontakty
romana.vylitova@kampusdejvice.cz
michaela.militka@kampusdejvice.cz
facebook.com/KampusDejvice

Kdo jsme a co děláme?
Divadlo (v)Ochotných chemiků je divadelní ochotnický soubor působící pod ochranným křídlem
VŠCHT. Skládáme se převážně ze studentů a zaměstnanců VŠCHT a zaměřujeme se především na
divadlo klasické. Mezi naše nejčastější inscenace
patří „Zločin a trest“ a „Krysař“ odehrávané v Dejvickém divadle. Minulý rok se DI(V)OCH rozrostl
také o křídlo improvizačního divadla Chempro, se
kterým se můžete setkat na akcích u nás ve škole.

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?

kolik jste divadlu ochotni věnovat času, resp. jste-li
ochotni např. pravidelně (mimo mimořádných akcí
jednou týdně) docházet na zkoušky. Tedy, nejdůležitější je chuť, ale pak také troška té zodpovědnosti.

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?
V případě zájmu kontaktuj principálku Markétu
Novákovou e‑mailem. Jinak tradičně zkoušíme
každou středu od 19:00 v respiriu a zkoušky jsou
otevřené pro všechny zájemce.
Kontakty
nowa3593@gmail.com

Nechť všichni, koho láká státi na prknech, která
znamenají svět, ať tak učiní, tj. přidají se k nám.
Členové našeho souboru se však nemusí na jeho
chodu podílet pouze herecky, ale i jakkoli jinak.
Předtím by se však bylo dobré zamyslet nad tím,
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Club 307
Kdo jsme a co děláme?
Jsme studentský klub zaměřený na management
consulting, který je finančně podporovaný nejlepšími světovými firmami v tomto odvětví. Pro lidi
z technických oborů, kteří nevidí svoji budoucnost
v laboratoři, je to velmi zajímavá možnost uplatnění. Věnujeme se rozvíjení strategického a strukturovaného myšlení v podobě řešení nejrůznějších
případových studií, workshopů ve firmách atd. Do
klubu se nabírá na dobu dvou semestrů, každý
čtvrtek večer probíhají workshopy v centru Prahy.

Koho hledáme
a proč se k nám přidat?

Konupková Eliška—Vesmír z kapky laku

Hledáme studenty, kteří pro sebe chtějí dělat něco
víc než jen školní povinnosti. Pokud se k nám
přihlásíš, získáš možnost potkat se s podobně
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smýšlejícími lidmi z jiných škol a naučíš se také, jak
efektivně řešit problémy, ať už školní nebo pracovní.

Jak se k nám přidat
a kde nás můžeš potkat?
Stačí abys nám poslal svůj životopis, se kterým
Ti před uzavřením přihlášek rádi pomůžeme!
V průběhu října proběhne v prostorách VŠE taky
seznamovací meeting, kam se můžeš přijít zeptat
na všechno, co Tě zajímá.
Kontakty
info@club307.org
facebook.com/Club307

Studium na VŠCHT není jen o pravidelné docházce
do školy a o přípravách na zápočty či zkoušky
(jakkoli se to tak v prvním semestru může zdát).
V dejvickém kampusu, ale i mimo něj, se celoročně
konají různé akce, kde nechybí skvělá atmosféra,
zábava, hudba a spousta studentů VŠCHT a ČVUT.
Je to parádní příležitost odpočinout si od školy

a zároveň poznat spoustu nových kamarádů.
Jednou z takovýchto akcí je Seznamovák. Seznámíš se se svými budoucími spolužáky ještě před
začátkem semestru a hned se Ti bude do školy
nastupovat snáze. V tabulce níže najdeš akce,
které rozhodně nesmí chybět v Tvém diáři – a Ty
nesmíš chybět na nich!

Měsíc

Akce

záři

Uvítací párty VŠCHT (El Magico), Kampus Fest

říjen

Labyrintem školy, Běh chemiku, Chemický Halloween, KRECon 2017

listopad

Rock4Students, International Day

prosinec

Vánoční párty chemiku

leden

BRUTÁLNÍ ZKOUŠKOVÉ

únor

Volba krále VŠCHT

březen

KaCheKRan (Kaneval Chemiků Končící K Ránu)

duben

Veletrh iKariéra, Hanami, Cross Campus, International Day

květen

Pražský Majáles, Studenský Majáles, Zorientuj se!
(orientační běh v Kunratickém lese), Dračí lodě, Sports4Students, KOMÍN

červen

První inženýrská, Letní grilovačky, Letní sportovní kurzy
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Důležité odkazy
Obecně o studiu vscht.cz/studium
Školní e-mail https//mailex.vscht.cz
Telefonní seznam telefony.vscht.cz
Mapy školy mapy.vscht.cz
Zjištění přítomnosti vyučujícího infsys.vscht.cz
Zahraniční oddělení vscht.cz/studium/studium‑v-zahranici
Poradenské a kariérní centrum kariera.vscht.cz
Rezervace praček na kolejích pracka.vscht.cz
Oddělení praktického lékaře vscht.cz/fakulty/lekar
Zdravotní středisko Puls zspuls.cz

Oficiální facebookové skupiny VŠCHT
Prváci facebook.com/groups/prvaci1718
FPBT facebook.com/groups/skupinafpbt
FCHT facebook.com/groups/skupinafcht
FCHI facebook.com/groups/skupinafchi
FTOP facebook.com/groups/skupinaftop

Neoficiální facebookové skupiny
VŠCHT facebook.com/groups/153470164776574
kolej Volha facebook.com/groups/36183867414
kolej Sázava facebook.com/groups/117238028430379

Produkci zajistili Hang Nguyen Thi, Barbora
Miklasová, Linda Srbová, Zuzana Ruberová,
Evgeny Shpakovskiy, Elizaveta Ermakova, David
Škvařil a Milan Solík
Grafické zpracování ilustrace a písmo kapitol
speciálně pro tuto publikaci vytvořilo
marathonstudio.cz
Použité fotografie jsou z fotoarchivu VŠCHT Praha

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo se podílel
na projektu, za výbornou spolupráci, obrovskou
ochotu a nekonečnou inspiraci.Jsem velice rád,
že jsem prošel tuto cestu s Vámi, a jsem hrdý na to,
že jsem IAESŤák.
Ivan Kovalev

