
Návod na podání elekronické přihlášky ke studiu na AVU

1. otevřete si webové stránky www.avu.cz 
a v levém sloupci klikněne na „ studium a 
e-přihláška“

klikněte na odkaz „Elektronická přihláška 
ke studiu“

2. po kliknutí se otevře hlavní strana Por-
tálu IS/STAG. Nyní zvolte „Podat přihlášku“

3. vyberte požadovaný typ studia a pokra-
čujte kliknutím na „hledat“

3. vyberte požadovaný obor studia a pokra-
čujte kliknutím na modrou šipku v kruhu.



můjemail

4. pokračujte ověřením emailové adresy

5. po ověření se objeví zelená fajfka, klik-
něte na „ Odeslat odkaz na přihlášení do 
emailu“

6. ve své emailové schránce najdete násle-
dující text s odkazem, pokračujte kliknutím  
na odkaz ověření

7. odkaz vás znovu navede do Portálu IS/ 
STAGu, nyní už v levém horním rohu uvidíte 
svou zadanou emailou adresu a přihláše-
ného uživatele

8. pokračujte kliknutím na „Podat novou 
přihlášku“

9. zaklikněte požadovaný souhlas

10. pokračujte nahráním povinných příloh k 
přihlášce 

11. vyberte jakou ze 4 povinných příloh na-
hráváte a zvolte „Vybrat soubor“

nahrajte věcně pojmenovaný soubor z va-
šeho počítače a klikněte na „Uložit soubor“

Pokračujte nahrávání zbylých příloh stejně 
jako v předchozích bodech.



12. jestliže jste nahráli požadovné přílohy 
pokračujte kliknutím na „Další“

12.  pokračujte vyplněním vašich osobních 
údajů

Pozn. pokud nejste občanem ČR a nemá-
te přidělené rodné číslo, pokračujte dle in-
strukcí systému. Pseudo-rodné číslo Vám 
bude automaticky přiděleno systémem.

13.  vyplňte také střední školu, kterou jed-
noduše vyhledáte dle názvu nebo ulice

14. jestliže máte všechny údaje vyplněny 
pokračujte kliknutím na talčítko „Uložit“

15. nyní uvidíte závěrečné shrnutí. Pokra-
čujte kliknutím na „Podat přihlášku“



16.  info a platba - závěrečná zpráva o za-
registrování přihlášky a informace o platbě

17.  kliknutím na „Přehled“ se zobrazí poda-
ná přihláška, kde lze dodatečně upravit ně-
které údaje, informace o platbě či přihlášku 
smazat.

Kliknutím na „Nová přihláška“ lze podat 
další přihlášku. Pokud podáváte více při-
hlášek, hradí se poplatek pouze za jednu.

Do přihlášky se kdykoliv dostanete přes odkaz, který vám byl zaslán na email, který jste 
uvedli. 
V případě potíží se obraťte na studijni@avu.cz

Přejeme hodně štěstí v přijímacím řízení!


