
3 
 

 

FJFI ČVUT v Praze 
 Zápisy studentů  
 do bakalářského a navazujícího magisterského studia 

 

Pokyny pro zápis do zimního a letního semestru bakalářského a navazujícího magisterského 
studia akademického roku 2021 - 2022 

Určeno pro studenty vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia 

Průběh zápisu: 

 Zápis se provádí výhradně osobně, student se prokazuje platným občanským průkazem. 

 Pro zápis do dalšího akademického roku je třeba splnit předepsané podmínky (viz Zásady studia čl. 3, 
SZŘ čl. 14). Zkoušky zapsané v akademickém roce 2020 - 2021 je možné skládat i po zápisu, 
nejpozději však do 19. 9. 2021. 

 Student je povinen dostavit se k zápisu osobně ve stanoveném termínu. Nedostaví-li se student (přijatý 
uchazeč) k zápisu v řádném termínu, je povinen se omluvit do pěti dnů od data zápisu. Děkan mu stanoví 
datum náhradního zápisu. 

 Studentovi, který se k řádnému ani náhradnímu zápisu nedostaví, svoji neúčast neomluví a studia 
nezanechá, bude studium ukončeno. 

 Předměty na nový akademický rok se zapisují podle studijního programu 2021 - 2022 nejprve 
do systému KOS a poté do indexu.  

 Na každé straně nezapomeňte vyplnit záhlaví. Místo jména přednášejícího vyplňte kód předmětu. 

Upozornění: Předměty pokračující ze zim. semestru do letního (např.01ANA3 a 01ANA4) zapisujte    
    v indexu do jednoho řádku takto: 

Předmět     kredity   hodinový rozsah 

Název přednášky (cvičení) 
 

Kredity Týd. hod. v sem. 

počet zim. let. 

zim. let. př. cv. př. cv. 

MATEMATICKÁ ANALÝZA A 3,4 
9 9 

4 
z 

4 
zk 

4 
z 

4 
zk 01ANA34

 Je nezbytné používat vždy aktuální studijní program vzhledem k tomu, že se u některých předmětů mění 
kredity, hodinový rozsah, zakončení i kód předmětu. Studijní program je také zveřejněn na internetových 
stránkách fakulty. 

 Předměty do indexu se vyplňují v pořadí daném výpisem ze systému KOS – formulář zápisu předmětů.   

 u všech předmětů se vyplňují kódy, kredity a způsob zakončení 

 v systému KOS je třeba si zkontrolovat osobní údaje, změny se oznamují na studijním oddělení (rok 
studia v KOS se všem studentům převede hromadně po zápisech v měsíci říjnu).  

 Při zápisu se vyplňuje zápisový list studenta, který je k dispozici na studijním oddělení resp. 
na webových stránkách 

 S vyplněným indexem, zápisovým listem a platným občanským průkazem se student dostaví na studijní 
oddělení ke kontrole a ke schválení zápisu. 

 Potvrzení o studiu v dalším akademickém roce může student obdržet až po zápisu. 

Důležité podmínky pro postup do ak. roku 2021 - 2022: 

 Dosažení minimálně 30 kreditů za předchozí akademický rok, pokud byl 1. rokem bakalářského studia. 

 Dosažení minimálně 40 kreditů za předchozí akademický rok, pokud byl vyšším rokem bakalářského 
studia nebo libovolným rokem navazujícího magisterského studia a splnění všech povinných 
předmětů zapsaných podruhé. 

 Organizace zápisů je doplněna mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií - viz www.fjfi.cvut.cz 


