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Sdělení děkana č. 10/2013
Předzápis pro LS akademického roku 2013/2014
a následný upřesňující zápis

Předzápis pro letní semestr akademického roku 2013/2014 bude dle harmonogramu
v termínu:
12. ledna – 24. ledna 2014.
Předzápis si provádí studenti sami přes IS/STAG. Předzápis se týká všech studentů
bakalářských a navazujících magisterských oborů, včetně studentů 1. ročníků.
1. IS/STAG bude studentům zpřístupněn od 12. ledna 2014 – 8.00 hod. do 24. ledna
2014 do 12.00 hod.
2. Studenti si zapíší předměty, které budou rozvrhovány - do rozvrhové akce se zapíší
na přednášku (pokud budou v nabídce přednášky dvě – vybere si) a na cvičení (v případě nabídky více cvičení si vybere) – doporučení a informace jsou v příloze č. 1.
Studenti si tvoří rozvrh sami výběrem zejména cvičení u jednotlivých předmětů.
upozornění!
Student musí absolvovat všechny povinné předměty, tudíž si je musí přednostně
zapsat a potom si může vybírat povinně volitelné či volitelné předměty!
3. Na předměty, které nebudou rozvrhovány, si student při zápisu do letního semestru
klasicky zapíše přednášku a cvičení. U těchto předmětů bude po předzápisu
rozhodnuto o případném zařazení do rozvrhu (případně neotevření předmětu)
podle počtu přihlášených.
Upřesňující zápis pro letní semestr 2013/2014 bude dle harmonogramu v termínu:
8. února – 16. února 2014.
Upřesňující zápis si provádí studenti sami přes IS/STAG. Upřesňující zápis se týká všech
studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů, včetně studentů 1. ročníků.
1. Dne 8. února 2014 v 8.00 hodin bude otevřen IS/STAG pro úpravy zapsaných
předmětů, zrušení kolizních předmětů a případně zapsání jiných povinně volitelných
či volitelných předmětů, které jsou rozvrhovány anebo budou otevřeny katedrami
dle seznamu v příloze č. 2 (bude vydána do 7. února 2014). Tyto úpravy si provádí
student sám (na základě doporučení a informací v příloze č. 1). STAG bude uzavřen
16. února 2014 ve 24.00 hodin.

2. Po uzavření IS/STAG pro studenty se zapsané předměty studentem stávají platnými
zapsanými předměty pro LS 2013/2014. Student je povinen tyto předměty si
zapsat do indexu (studijního výkazu).
3. V případě kolizí u předmětů nerozvrhovaných – zabezpečovaných katedrami, má
student možnost první dva týdny výuky podat žádost o zrušení kolizního
předmětu, podepsanou vyučujícím.
Předměty zapsané v IS/STAG a následně v indexu jsou platné pro LS 2013/2014 a
studenti se nemusí dostavit na studijní oddělení.
Vzhledem k nově zavedenému systému tvorby rozvrhových akcí, zápisu a následnému
upřesňujícímu zápisu, věnujte maximální pozornost oběma přílohám „Informacím a
doporučením“ a „Seznamu předmětů“ při vlastním zápisu a stvrzením zapsaných
předmětů či případné opravě při upřesňujícím zápisu..

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. dr.h.c. v.r.
děkan fakulty

Příloha č. 1: Informace a doporučení k zápisu a upřesňujícímu zápisu
Příloha č. 2: Seznam otevřených předmětů (bude vydáno do 7. února 2014)

Příloha č. 1:

Informace a doporučení k předzápisu a upřesňujícímu zápisu
semestr akademického roku 2013/2014

–

letní

ZÁPIS:
V neděli 12. ledna 2014 v 8.00 hodin bude otevřen STAG pro předzápis předmětů na
letní semestr akademického roku 2013/2014. STAG bude uzavřen 24. ledna 2014 ve
12.00 hodin. Prosím o dodržení jednotlivých bodů Sdělení děkana, těchto informací a
seznamu předmětů.
1. Povinné předměty: u každého oboru jsou rozvrhovány fakultně. Každý student si
zapíše přednášky povinných předmětů (v případě, že je výběr ze dvou přednášek –
vybere si jednu) a cvičení povinných předmětů (v případě nabídky více cvičení –
vybere si jedno). Výjimkou jsou obory s nízkým počtem studentů, kde i povinné
předměty mohou být zajišťovány individuální dohodou na zabezpečujících katedrách
– BIO, RBT, ZBT. Protože si student tvoří sám rozvrh z nabídky, musí dobře
zkombinovat přednášky i cvičení všech svých povinných předmětů, aby je mohl
v letním semestru absolvovat.
2. Povinně volitelné předměty a volitelné předměty:
- pokud je předmět rozvrhován, student se zapíše stejným způsobem jako u
povinných předmětů;
- pokud předmět není rozvrhován, student si na tento předmět zapíše přednášku a
cvičení.
3. Studenti si zapíší všechny povinné předměty. Studenti vyšších ročníků potom dle
vlastního zvážení i povinně volitelné a případně volitelné předměty.
V případě plné kapacity předmětů se obracejte přímo na garantující katedry! Pokud
od garantujících kateder dostanu pokyn, může být případně kapacita upravena.
UPŘESŇUJÍCÍ ZÁPIS:
Po skončení zápisů bude rozhodnuto u nerozvrhovaných předmětů, zda budou dle
zájmu rozvrhovány a u ostatních rozhodne příslušná katedra o jejich otevření a výuce.
Do 7. února 2014 bude vytvořena Příloha č. 2 tohoto sdělení, na které budou
oznámeny předměty, které budou otevřeny a budou garantujícími katedrami
vyučovány.
1. V sobotu 8. února 2014 v 8.00 hodin bude otevřen STAG pro úpravy zapsaných
předmětů, zrušení kolizních předmětů a případné zapsání jiných povinně volitelných
či volitelných předmětů. Student si musí projít všechny předměty a zjistit, zda
nejsou nově rozvrhovány další studentem zapsané předměty oproti lednovému
předzápisu (upřesnění viz níže – od bodu 3)
2. Povinné předměty: u každého oboru jsou rozvrhovány fakultně. Každý student si
povinné předměty musel zapsat v rozvrhových akcích již při předzápisu v lednu
2014.
3. Povinně volitelné předměty:
a) PV předmět si student již zapsal do rozvrhové akce při zápisu, potom si ho
student ponechá (nebo si ho zruší dle zvážení či kolize);
b) na PV předmět se student při zápisu přihlásil (předmět byl bez rozvrhové
akce).
- v případě, že je na předmět nově vytvořena rozvrhová akce a student si
předmět chce ponechat, musí nejprve vymazat bezrozvrhový zápis přednášky a
cvičení předmětu, který si zapsal v lednovém předzápisu. Místo toho si zvolí

4.

5.

6.

7.

v nové rozvrhové akci přednášku daného předmětu a pokud je více možností
cvičení, vybere si příslušné cvičení. Pokud má student nově rozvrhovaný
předmět v kolizi, provede jeho zrušení. Zrušení provede samozřejmě i v případě,
že předmět nebude katedrou otevřen.
- v případě, že předmět není nově rozvrhován, student se přesvědčí, zda
předmět bude katedrou otevřen – v Příloze č. 2. Pokud předmět bude otevřen a
vyučován, student si předmět může ponechat zapsán nebo ho z důvodu kolize
či nezájmu zrušit.
- v případě, že předmět nebude v seznamu předmětů v Příloze č. 2, potom si
student musí předmět zrušit.
Ostatní, volitelné předměty:
V příloze č. 2 je „Seznam předmětů“, které budou otevřeny a katedrami zajištěna
jejich výuka. Z těchto předmětů až do jejich plné kapacity si studenti mohou vybírat
– předmět může mít rozvrhovou akci a pokud ji nemá, bude zajišťován příslušnou
katedrou po dohodě.
Pokud si student při upřesňujícím zápisu zvolí předmět mimo „Seznam předmětů“,
musí oprávněnost zápisu předmětu doložit na žádosti s podpisem pedagoga a
vedoucího katedry, že bude zapsaný předmět skutečně katedrou otevřen a
vyučován. Tuto žádost předá nejpozději do konce druhého výukového týdne
letního semestru.
Předměty ostatních fakult:
Pokud má student zapsané předměty jiných fakult, rovněž si překontroluje
rozvrhové
akce, případné
otevření předmětů na příslušné
fakultě.
V případě problémů je student řeší na fakultě s katedrou garantující zapsaný
předmět.
U rozvrhovaných předmětů jsou nastaveny kapacity pro počet přihlášených
studentů a to dle toho zda je předmět pro studenta povinný, povinně volitelný
nebo volitelný. Proto může u volitelné kapacity být již plná kapacita, ale celková
kapacita bude ještě volná (pro povinné event. povinně volitelné).
V případě plné kapacity předmětů se obracejte přímo na garantující katedry!
Pokud od garantujících kateder dostanu pokyn, může být případně kapacita
upravena.
Pokud po zahájení semestru nastane u studenta kolize jeho rozvrhu s předmětem,
který není rozvrhován a je otevřen katedrou první týden letního semestru, student
má možnost první dva týdny výuky podat žádost o zrušení kolizního předmětu,
podepsanou vyučujícím – žádost předloží na studijním oddělení.

Po uzavření STAGu pro studenty, jsou zapsané předměty pro studenta platné pro letní
semestr 2013/2014 a student si zapíše zapsané předměty do indexu a nemusí se
dostavit na studijní oddělení.
Ing. Milan Hasman, Ph.D. v.r.
vedoucí studijního oddělení ZF JU

