9. května 2019

Sdělení děkana č. 4/2019
Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2019/2020
a následný zápis
Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2019/2020 bude dle harmonogramu
akademického roku v termínu:
3. června – 14. června 2019
Předběžné zápisy se týkají studentů, kteří budou v akademickém roce 2019/20 studovat 2. a
3. ročník bakalářského studia (případně vyšší) a 2. ročník navazujícího magisterského studia
(případně vyšší).
Při předzápisu si studenti zapíší předměty, které budou rozvrhovány – zde si zapíší do
rozvrhové akce přednášku a v případě nabídky většího počtu cvičení si zvolí jedno ze cvičení.
Předměty, které nebudou rozvrhovány si student při předzápisu klasicky zapíše. U těchto
předmětů bude po předzápisech rozhodnuto o zařazení do rozvrhu podle počtu přihlášených
studentů a budou vytvořeny rozvrhové akce.
Doplněný rozvrh bude zveřejněn do 23. srpna 2019 včetně zveřejnění nerozvrhovaných
akcí a neotevřených předmětů. STAG bude studentům zpřístupněn od 26. srpna do 31. srpna
2019 pro provádění úprav. Povinností studenta je zrušit si předměty, které nebudou otevřeny pro
nízký počet přihlášených studentů anebo je studenti mají jako kolizní v rozvrhu a tudíž tento
předmět musí zrušit. Studenti si případně zapíší jiné předměty, které budou otevřeny, budou
rozvrhovány a nebudou u nich kolizní.
Student je povinen si úpravy provést do 31. 8. 2019. Na studijním oddělení při zápisu
potvrdí správnost zapsaných předmětů na zápisovém listu. Harmonogram zápisů na září 2019 bude
zveřejněn na webových stránkách v sekci studium - aktuálně.
Pro studenty prezenčního studia platí možnost tzv. grafického předzápisu, který umožňuje
před klasickým zápisem si v klidu vybrat předměty (více v příloze). Grafický předzápis bude
studentům otevřen od 28. 5. 2019.
Vše výše uvedené se týká studentů prezenčního studia.
Studenti kombinovaného studia si nově při předzápisu zapíší povinné předměty pomocí
kroužkového předzápisu (portál STAGu – moje studium – Předzápis kroužkový) – bližší
informace v příloze. Potom si přepnou na Předzápis a provedou si úpravy dle svého zvážení a
případně si zvolí povinně volitelné předměty případně volitelné předměty. Po předzápisech bude
rozhodnuto dle počtu přihlášených studentů kombinovaného studia o otevření či neotevření
předmětů tak, aby při upřesňujícím zápis od 26. 8. do 31. 8. 2019 si mohli studenti kombinovaného
studia zrušit neotevřené předměty a případně zapsat jiné, které budou otevřeny (bude zveřejněno
nejpozději do 23. 8. 2019).
prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. dr. h. c. v.r.
děkan fakulty

Příloha ke Sdělení děkana č. 4/2019

Informace a doporučení k předzápisu pro ZS 2019/2020
Grafický předzápis – studenti prezenčního studia
Studentům prezenčního studia bude k dispozici grafický předzápis, který umožňuje, aby si
student ještě před vlastním předzápisem v klidu vybral předměty, připravil si je i do rozvrhu a
v okamžiku, kdy je povolen vlastní předzápis si vše zapíše stisknutím jednoho tlačítka.
Od 28. května 2019 bude povolen studentům přístup do grafického předzápisu, aby si mohli
dopředu připravit předměty.
Pro studenty bude připravena informace na hlavní stránce portálu JU.

Studenti kombinovaného studia – upřesnění předzápisu:
Povinné předměty jednotlivých oborů a ročníků jsou již narozvrhovány do příslušných
konzultačních dnů – pátky a soboty (uvedené termíny jsou pro celou fakultu - všechny obory a
ročníky na fakultě – netýkají se každého oboru):
Pátek 4. 10. 2019 – 40. týden
Pátek 11. 10. 2019 – 41. týden
Pátek 18. 10. 2019 a sobota 19. 10. 2019 – 42. týden;
Pátek 8. 11. 2019 a sobota 9. 11. 2019 – 45. týden;
Pátek 22. 11. 2019 a sobota 23. 11. 2019 – 47. týden;
Pátek 29. 11. 2019 – 48. týden;
Pátek 6. 12. 2019 – 49. týden;
Pátek 13. 12. 2019 – 50. týden.
V rozvrzích jsou i rozvrhové akce PV předmětů, pokud jsou vytvořeny a nejsou kolizní
s povinnými předměty.
Upozornění na předměty EF – mohou být i v jiných pátečních termínech. Předměty PřF mají rovněž
svůj rozvrh.
Standardně studující student KS si na portálu – STAG zvolí přes MOJE STUDIUM nejprve
Předzápis kroužkový, kde bude mít pro svůj ročník a obor připraveny povinné předměty (případně
narozvrhované i PV předměty), které si zapíše. V kroužkovém předzápisu použijte následující
kódy kroužků:
2. AEKb – KS
3. AEKb – KS
2. AGROb – KS
3. AGROb – KS
2. BOZOb – KS
3. BOZOb – KS
2. TUSHK – KS
3. TUSHK – KS
2. ZOOb – KS
3. ZOOb – KS

K2AEKb
K3AEKb
K2AGROb
K3AGROb
K2BOZOb
K3BOZOb
K2TUSHKb
K3TUSHKb
K2ZOOb
K3ZOOb

2. AEKn - PK– KS
2.AEKn- EZ - KS
2. AGROn – KS
2. BOZOn – KS
2. ZOOn – KS

K2AEKn-PK
K2AEKn-EZ
K2AGROn
K2BOZOn
K2ZOOn

Pokud si student KS bude chtít provést úpravy v povinných předmětech či narozvrhovaných
povinně volitelných předmětech a případně si zvolit další předměty – povinné, povinně volitelné či
volitelné, přepne si do klasického předzápisu - Předzápis – a provede potřebný zápis.
V případě problémů s předzápisem kroužkovým si student KS zvolí klasický předzápis a
vybere si svoje povinné předměty + další, které si zvolí.
Každý předmět má 2 až max. 4 konzultace podle počtu hodin, studentovi by se měl zapsat
celý předmět – všechny konzultace u zapisovaného předmětu.
Nestandardně studující studenti KS a studenti KS ve 4. a vyšším ročníku bc. studia + ve 3. a
vyšším ročníku nmgr. studia si předzápis budou rovnou tvořit v klasickém předzápisu (portál
STAGu - moje studium – Předzápis).

Případné problémy se zapsáním některého předmětu, zejména povinně volitelného či
volitelného, které nebudou vyřešeny do konce předzápisu (do 14. 6. 2019), si může student řešit
osobní komunikací s vedoucím studijního oddělení či případně v době upřesňujícího zápisu a
otevření přístupu do IS/STAG tj. od 26. 8. do 31. 8. 2019.
Ing. Milan Hasman, Ph.D., v.r.
vedoucí studijního oddělení

