
 

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

 

Termíny zápisů do akademického roku 2018 - 2019 
Zimní semestr 

Zápis studentů 1. roku bakalářského studia: 

 3. 9. – 5. 9. 2018 

Zápis studentů 1. roku navazujícího magisterského studia: 

 od následujícího dne po SZZ 

Zápisy do vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia: 

 úterý    11. 9. 2018 

 středa   12. 9. 2018 

 čtvrtek   13. 9. 2018 

 

 úterý    18. 9. 2018 

 středa   19. 9. 2018 

 čtvrtek   20. 9. 2018 

 

 úterý    25. 9. 2018 

 středa   26. 9. 2018 

 čtvrtek   27. 9. 2018 

vždy v době:  9.00 - 11.30 h a 13.00 - 15.00 h 

Poznámka: Od 1. 10. 2018 platí běžné úřední hodiny studijního oddělení 

Změny v zápisech předmětů – 1. roč. BS do 18. 10. 2018, ostatní do 11. 10. 2018 

Letní semestr 

Zápis studentů 1. roku bakalářského studia: 

  5. 2. – 14. 2. 2019 

Zápis studentů pokračujících v 1. roku navazujícího magisterského studia: 

  5. 2. – 14. 2. 2019 

Zápis studentů nastupujících do 1. roku navazujícího magisterského studia: 

  následující den po SZZ 

Poznámka: Změny v zápisech předmětů - do 28. 2. 2019 



 

 

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

 

Pokyny pro zápis do zimního semestru bakalářského studia akademického roku 2018 - 2019 

Určeno pro nové studenty bakalářského studia 

Termín zápisu nových studentů do 1. roku bakalářského studia: 

 studenti ČR a absolventi VŠ  3. a 4. 9. 2018 v 8:30 h 

 zahraniční studenti kromě SR  5. 9. 2018 v 8:30 h 

Průběh zápisu: 

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

 Veškeré podrobnosti k zápisům jsou vysvětleny organizačním týmem zápisů na FJFI 

 Časový průběh:  

 Základní informace k zápisům do studia 

 Řízené vyplňování zápisových formulářů 

 Dokončení zápisu na studijním oddělení 

 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. Přijatý uchazeč, který se k zápisu nedostaví a svoji účast neomluví, 
se nestane studentem. 

Poznámky k zápisům: 

 Doporučení: Brožuru Studijní programy na FJFI ČVUT pro akademický rok 2018 - 2019 (Bílou knihu) 
lze zakoupit v průběhu zápisů za 50,- Kč. Obsahuje všechny studijní obory a jejich studijní plány, podle 
kterých se zápis provádí.  

 Během části zápisů Řízené vyplňování zápisových formulářů se index vyplňuje pod vedením 
organizačního týmu zápisů. Na každé straně nezapomeňte vyplnit záhlaví. Místo jména 
přednášejícího vyplňte kód předmětu. 

 Je třeba:  

 zapsat povinné předměty zimního semestru podle předloženého vzoru 

 Kód každého předmětu (např. 01DIM1) se skládá z čísla katedry, zkratky názvu předmětu 
a poslední číslo zpravidla označuje semestr.  

 u všech předmětů se vyplňují kódy, kredity a způsob zakončení 

 Vzor vyplnění předmětu v indexu: 

Předmět     kredity   hodinový rozsah 

Název přednášky (cvičení) 
 

Kredity Týd. hod. v sem. 

počet zim. let. 

zim. let. př. cv. př. cv. 

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA 1 
2 - 

2 
z 

0 
 

- - 
01DIM1 

 v systému KOS je třeba si zkontrolovat osobní údaje, změny se oznamují na studijním oddělení 
(rok studia „0“ v KOS se všem studentům převede hromadně po zápisech v měsíci říjnu na 1. rok 
studia).  



 

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 2018 - 2019 

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 Studijní program str. 
177 a 189). Zkoušky zapsané v akademickém roce 2017 - 2018 je možné skládat i po zápisu, 
nejpozději však do 30. 9. 2018. 

 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 2018 - 2019 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.01MAB3 a 01MAB4) 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 B 3,4 
7 7 

2 
zk 

4 
z 

2 
zk 

4 
z 01MAB34

 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 2018 - 2019: 

 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. 



 

 

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

 

Pokyny pro zápis do letního semestru akademického roku 2018 - 2019 

Určeno pro studenty prvních ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia 

Průběh zápisu studentů 1. ročníku bakalářského studia: 

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

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

 Zápis je možný po získání alespoň 15 kreditů za zimní semestr a po absolvování školení 
o bezpečnosti práce (toto školení má platnost 2 roky, provádí ho ve vyšších ročnících 
příslušná katedra). Překontrolujte si počet kreditů v systému KOS. Nebudou-li souhlasit 
s realitou, obraťte se na sekretariát příslušné katedry. 

 Předměty na letní semestr se zapisují podle studijního programu 2018 - 2019 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.01DIM2) 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. 

Diskrétní matematika 1,2 
2 2 

2 
z 

0 
 

2 
z 

0 
 01DIM12 

 Pro elektronický zápis předmětů lze využít všechny počítačové učebny FJFI (Břehová, 
Trojanova). 

 S vyplněným indexem se student dostaví na studijní oddělení ke kontrole 15 kreditů 
získaných za zimní semestr a ke schválení zápisu do letního semestru do indexu.  

Průběh zápisu studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia: 

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

 Zápis je možný po získání alespoň 20 kreditů za zimní semestr a po absolvování školení 
o bezpečnosti práce (toto školení má platnost 2 roky, provádí ho ve vyšších ročnících 
příslušná katedra). Překontrolujte si počet kreditů v systému KOS. Nebudou-li souhlasit 
s realitou, obraťte se na sekretariát příslušné katedry. 

 Předměty na letní semestr se zapisují podle studijního programu 2018 - 2019 nejprve 
do systému KOS a poté do indexu. 

 Pro elektronický zápis předmětů lze využít všechny počítačové učebny FJFI (Břehová, 
Trojanova). 

 S vyplněným indexem se student dostaví na studijní oddělení ke kontrole 20 kreditů 
získaných za zimní semestr a ke schválení zápisu do letního semestru do indexu.  



 

 

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

 

Pokyny pro zápis do zimního semestru navazujícího magisterského studia 
akademického roku 2018 - 2019 

Určeno pro nové studenty nastupující do navazujícího magisterského studia  

Průběh zápisu: 

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

 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. 

 Přijatý uchazeč, který se k zápisu nedostaví a svoji účast neomluví, se nestane studentem. 

 Zápis je vždy následující den po SZZ na studijním oddělení.  

 Absolventi předchozího studia na FJFI obdrží při zápisu dopis o přijetí. 

 U zápisu předložte platný občanský průkaz (studenti z Děčína a z jiných fakult předloží 
též 2x podepsané foto). Vyplňte zápisový list a index. 

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

Předmět     kredity   hodinový rozsah 

Název přednášky (cvičení) 
 

Kredity Týd. hod. v sem. 

počet zim. let. 

zim. let. př. cv. př. cv. 

PRAVDĚPODOBNOST A APLIKOVANÁ 
STATISTIKA 3 - 

1 
z 

1 
zk 

- 
0 
 

18AST 

 Následující den po zápisu si vyzvedněte průkaz a heslo do KOS ve Vydavatelství průkazů, 
Bechyňova 3, Praha 6 (netýká se absolventů pražského studia na FJFI). 

 Do systému KOS a indexu si zapište předměty, které chcete studovat v zimním semestru 
akademického roku 2018 - 2019. POZOR: pište do formuláře s rokem 0. 

 Výběr předmětů k zápisu je nutno si nechat schválit na studijním oddělení do indexu. 

 Zapisované předměty musí být v souladu se studijními plány oborů FJFI ČVUT 
pro akademický rok 2018 - 2019. 

Poznámky: 

 Změny v zápisu předmětů je možno provádět do 11. 10. 2018. 

 Předměty k uznání se vypisují do žádosti o uznání předmětů. Po schválení žádosti 
proděkanem jsou uznané předměty zapsány do systému KOS a indexu.  

 Podmínkou pro zápis do letního semestru akademického roku 2018 – 2019 

 je získání 20 kreditů. 


