
Informace pro studenty prvních ročníků



Studijní oddělení a jeho fungování

• kontakty, aktuální informace o úředních hodinách a rozdělení studijních programů mezi studijní 
referentky naleznete zde

• komunikace se SO: 
• e-mailem (pouze přes fakultní e-mail username@ff.jcu.cz)
• telefonicky
• osobně v úředních hodinách (prosíme o dodržování!) 
• prostřednictvím uzamykatelné schránky před SO (pro předávání dokumentů)

• vstup na SO pomocí karty ISIC (více informací ke kartě ISIC zde, podklady k platbě naleznete zde)
• studium na FF se řídí dokumenty, které naleznete zde

• Studijní a zkušební řád
• Harmonogram AR 2021/2022
• Evidence studijních výsledků
• Podmínky sdruženého studia

http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/studijni-oddeleni/studijni-oddeleni
mailto:username@ff.jcu.cz
http://www.ff.jcu.cz/studium/vydavani-karet-student-isic
https://jucb-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/plencova_jcu_cz/EXrc0oXnAjBOpIHLWULKbU0B2u11FH3U7uZ9vIzi6pa1bg?e=y0lNSZ
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/vnitrni-predpisy-b/pdf-soubory/studijni-a-zkusebni-rad.pdf
http://www.ff.jcu.cz/studium/harmonogram-ar
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2019/opatreni-dekana-2019/05_2019-evidence-studijnich-vysledku.pdf
http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2020/14_pruchod_studiem_opatreni_1_1_final_2020.pdf


Informační systémy (IS/STAG, e-mail)

• pro přihlášení do STAGu je nutné znát uživatelské jméno a heslo
• uživatelské jméno zde

• heslo pro první přihlášení: je vytvořeno ze druhého písmena vašeho křestního jména (bez 
diakritiky), ze druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky), následuje rodné číslo, 
zakončené znakem tečka (“.“), přičemž první písmeno v heslu je velké. 

• Po vygenerování prvotního hesla je nutné si jej neprodleně změnit na adrese 
https://idm.jcu.cz/ a až poté je možné přihlásit se do STAGu zde

• po přihlášení do STAGu uvidíte své osobní číslo ve tvaru A21XXX
• souhrnný návod k prvotní orientaci v systému naleznete zde
• přihlášení do fakultní e-mailové schránky zde (uživatelské jméno a heslo jsou stejné jako pro 

přihlášení do STAGu)

https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr
https://idm.jcu.cz/enduser/#/login
https://wstag.jcu.cz/portal/
http://www.ff.jcu.cz/studium/informace-k-prvotni-orientaci-v-systemu
https://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/webmail-2013-vyber-rozhrani/webmail-2013-vyber-rozhrani


Studium

• studium na VŠ je realizováno prostřednictvím kreditního systému
• základní principy kreditního systému naleznete zde
• studium probíhá dle vzorového studijního plánu, svůj studijní plán naleznete zde
• v prvním roce studia studenti neučitelských studijních programů studují dle studijního plánu 

maximus, studenti ve sdruženém studiu (učitelství, navazující magisterské sdružené studium) dle 
studijního plánu maior a minor

• vzorový studijní plán obsahuje jednotlivé segmenty povinných (statut bloku A) a povinně 
volitelných (statut bloku B) předmětů a další informace o předmětech

https://jucb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plencova_jcu_cz/EYUxH45AWf1KjdxBK3_VLWABxMF5dBgaPnccK4_T0qhLxQ?e=HBcwpJ
https://jucb-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/plencova_jcu_cz/EYUxH45AWf1KjdxBK3_VLWABxMF5dBgaPnccK4_T0qhLxQ?e=HBcwpJ


Kontrola studia

• provádí studijní oddělení na základě výsledků vložených do databáze IS/STAG, v prvním ročníku 
se provádí následující kontroly studia:

• po prvním semestru – získání 20 kreditů a křížkové disciplíny (ty musejí být splněny v prvním 
semestru studia, nesplnění je důvodem k ukončení studia); mezní termín pro splnění 
podmínek prvního semestru – do 4. 3. 2022

• na konci prvního roku studia – získání 40 kreditů

• vážený studijní průměr – je ukazatelem kvality studia, má vliv na prospěchové stipendium a 
absolvování studia s vyznamenáním; na průměr nemá vliv udělení zápočtu, pouze známka ze 
zkoušky



Sdružené studium

• řídí se Opatřením děkana č. 1/2020, jímž se stanoví podmínky sdruženého studia na FF JU v ČB

• žádost o vstup do sdruženého studia (kombinace maior + minor u neučitelských studijních 
programů) lze podávat v průběhu 1. roku studia (nejpozději do 31. března daného akademického 
roku), nejpozději pak v 2. roce studia.

http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2020/14_pruchod_studiem_opatreni_1_1_final_2020.pdf


Převod uchazeče do režimu student

• přístup do IS/STAG získají studenti prvních ročníků v několika dnech následujících po zápisu, 
administrátor systému musí nejprve nové studenty do IS/STAG převést

• po převedení do IS/STAG bude proveden všem studentům prvních ročníků zápis povinných 
předmětů doporučených do 1. semestru studia (dle jejich studijního plánu)

• po zápisu předmětů se studentům zobrazí rozvrh na zimní semestr

• předměty si v IS/STAG studenti v prvním semestru sami nezapisují

• studenti prvního ročníku provádí sami zápis povinně volitelných nebo volitelných předmětů, 
pokyny k zápisu naleznete zde

• po přihlášení do IS/STAG je nutné překontrolovat osobní údaje v záložce „moje údaje“, doplnit 
číslo účtu a požádat o ubytovací stipendium – nárok na ubytovací stipendium mají studenti, 
kteří mají trvalé bydliště mimo okres České Budějovice

http://www.ff.jcu.cz/studium/zapis-povinne-volitelnych-volitelnych-predmetu-do-1-semestru-studia


Imatrikulace

• slavnostní akt, při kterém se noví studenti stávají členy akademické obce

• povinná pro všechny studenty prvních ročníků kromě těch, kteří úspěšně absolvovali předchozí 
studium na JU

• aktuální informace k imatrikulaci naleznete zde

http://www.ff.jcu.cz/studium/imatrikulace


Doporučení (co udělat během září)

• přihlásit se do  STAGu (osobní číslo, rozvrh)

• přihlásit se do fakultní e-mailové schránky

• uhradit poplatek za kartu ISIC/STUDENT

• podat ve STAGu žádost o ubytovací stipendium (do konce října, záložka “moje údaje”)

• seznámit se s webovými stránkami FF

• na webových stránkách si najít a prostudovat svůj studijní plán

• seznámit se s Harmonogramem AR 2021/2022



Přejeme mnoho úspěchů ve studiu!

Pokud máte i po pečlivém prostudování všech informací dotazy, něčemu nerozumíte,
případně něco nefunguje, neváhejte se obrátit na studijní oddělení, nejlépe e-mailem na
adresu studijni@ff.jcu.cz


