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Opatření proděkana č. 2/2020*, 

 
jímž se stanovují pokyny a organizace povinného zápisu předmětů studenty pro zimní semestr akademického 

rok 2020/2021 

 

č. DFF/16/20 

 

1. Při povinném zápisu předmětů studenty (dále jen “PZPS”) se studenti Filozofické fakulty JU v Českých 

Budějovicích (dále jen fakulty) ve dnech 1. 6. – 6. 9. 2020 registrují ke studiu jednotlivých předmětů 

na zimní semestr akademického roku 2020/2021. Při své volbě se řídí studijním plánem svého studijního 

programu/oboru a svými zájmy, současně respektují čl. 20 Studijního a zkušebního řádu JU. 

 

▪ Student/ka, který/á má splněné předměty v předepsané skladbě a bude v AR 2020/2021 pouze skládat 

SZZ, resp. konat obhajobu kvalifikační práce, se PZPS účastnit nemusí. 

 

▪ V případě, že student/ka neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem zápis předmětů 

a do pěti dnů se neomluví a nepožádá o stanovení náhradního termínu pro zápis předmětů nebo 

nepřeruší studium, nesplnil/a požadavky vyplývající ze studijního programu/oboru, což je důvodem pro 

ukončení studia (čl. 31 odst. 1 písm. i) SZŘ JU). 

 

2. PZPS pro zimní semestr akademického roku 2020/2021 proběhne na fakultě v následujících termínech: 

 

1. 6. – 12. 6. 2020 (12 dnů): zápis na předměty všech fakult JU prostřednictvím aplikace PŘEDZÁPIS 

v portálu STAG 

 

1. 6. – 6. 9. 2020 (14 týdnů): zápis na předměty Filozofické fakulty prostřednictvím aplikace PŘEDZÁPIS 

v portálu STAG 

 

3. Pro PZPS je možno využít tzv. „grafický předzápis“. Grafický předzápis NEMUSÍ však použít každý 

student. Grafický předzápis umožňuje, aby si student ještě před PZPS, tj. před 1. 6. 2020, vybral 

předměty, připravil si je i do rozvrhu a v okamžiku, kde je povolen PZPS, si vše zapsal stisknutím jednoho 

tlačítka. Výběr předmětů v rámci grafického předzápisu bude na FF JU umožněn od pátku 29. 5. 2020 od 

8.00 hodin a pro studenty bude připravena informace na hlavní stránce portálu, popis předzápisu najdou 

studenti zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_predzapis-graficky.html 

 

 
* Platí pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů/oborů a pro studenty 
doktorských studijních oborů se standardní dobou studia 3 roky. 

https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_predzapis-graficky.html
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4. Garantující ústavy mohou do 27. 5. 2020 do 14.00 na svých webových stránkách a nástěnkách stanovit 

minimální počty studentů, pro něž budou jednotlivé předměty otevřeny. Nejsou-li tyto počty určeny, 

má se za to, že předmět bude otevřen pro libovolný počet zapsaných studentů. Maximální počty 

studentů jsou stanoveny kapacitami konkrétních předmětů. 

 

5. Zkouškové období akademického roku 2019 /2020 na fakultě končí v pátek 4. 9. 2020  

ve 14.00 hodin. Studenti jsou povinni na základě svých uzavřených studijních výsledků za akademický 

rok 2019/2020 ukončit PZPS do 6. 9. 2020 do 12.00. PZPS provedený v systému STAG je pro studenta 

závazný.  Po ukončení období pro PZPS studijní referentka vytiskne ze STAGu zápisový list B každého 

studenta a zkontroluje, zda jeho zápis proběhl v souladu s čl. 20 Studijního a zkušebního řádu.  

 

6. V pondělí 7. 9. 2020 do 15.00 hodin bude na studijní oddělení fakulty předán jednotlivými ústavy 

vypracovaný seznam studentů, u nichž nebyla registrace některého předmětu akceptována pro malý 

počet zájemců. Tento seznam bude studijním oddělením zveřejněn do středy 9. 9. 2020 do 8.00 hodin. 

Studenti ze seznamu si mohou nahradit neakceptované předměty jinými předměty (na nichž jsou ještě 

volná místa) bez administrativního poplatku, a to do 16. 10. 2020.  

 

7. Potvrzení o studiu pro akademický rok 2020/2021 vydává studijní oddělení dle harmonogramu 

akademického roku 2020/2021 v úředních hodinách od 9. 9. 2020, a to studentům, kteří provedli PZPS 

v souladu s čl. 20 SZŘ JU. 

 

8. Opatření proděkana k organizaci PZPS pro letní semestr 2020/2021 bude vydáno v prosinci 2020. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 20. 5. 2020. 

 

 

 

Mgr. David Skalický, Ph.D., v. r. 

proděkan pro studium 

 


