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 prorektor pro studijní a pedagogickou činnost  

   Plzeň 7. května 2018 

  ZČU 012925/2018  

 

Pokyn prorektora č. 5P/2018 

 

ORGANIZACE PŘEDBĚŽNÉHO ZÁPISU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 
 

(1) Podle článku 9 a článku 19 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU (dále jen „SZŘ“) je 

student povinen provést předběžný zápis (dále jen „předzápis“) všech daných předmětů 

svého doporučeného studijního plánu nebo individuálního studijního plánu pro 

akademický rok 2018/19. Přihlášení studenta do systému a provádění úprav je možné i 

opakovaně. 

 

(2) Veškeré informace o provedení předzápisu pro studenty prvních ročníků podá fakulta. 
 

(3) Předzápis lze provést pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče 

portal.zcu.cz v záložkách „Studium“ a „Moje studium“.  

V prostorách ZČU lze předzápis provést i v počítačových učebnách uvedených na adrese 

http://support.zcu.cz/index.php/Počítačové_učebny_CIV.  

 

(4) Pro předzápis je uživatelským jménem pro přihlášení studentovo uživatelské jméno 

používané v systému ORION a příslušné heslo.  
 

(5) Předzápis pro akademický rok 2018/2019 proběhne na ZČU v následujících termínech 

roku 2018: 

- 16. 5. Studenti FST a FEK mohou využít možnosti výběru předmětů a rozvrhových 

akcí pro budoucí předzápis (možné jen v menu "Grafický předzápis"), 

- 16. 5. – předzápis pro ty studenty FEL, FF, kteří chtějí využít možnosti volby 

kroužkového předzápisu, 

- 17. 5. – předzápis pro studenty zařazené fakultou pro akademický rok 2018/2019 

do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, do 4. a vyššího ročníku magisterského 

studia a studenty navazujících magisterských studijních programů, 

- od 18. 5. do 4. 7. a od 20. 8. do 31. 8. předzápis pro všechny studenty do všech 

předmětů v rámci všech fakult, tj.: 

- pro studenty FEL, FF, kteří volili kroužkový předzápis, možnost změn a doplnění 

výběrových předmětů, 

- pro ostatní studenty možnost kompletního předzápisu. 

  
 

(6) Omezení provozní doby předběžného zápisu: 

- ve dnech 16. 5., 17. 5. a 18. 5. bude předzápis probíhat od 9.00 hodin, 

- dle rozhodnutí rektora č. 13R/2013 mohou být v některých dnech předzápis a další 

služby IS/STAG z důvodu profylaxe sítě ZČU nedostupné, 
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- dle pokynu kvestora č. 2K/2017 probíhá ve dnech 14. 8. až 17. 8. celková odstávka 

počítačové sítě, v tuto dobu nemusí být předzápis a další služby IS/STAG dostupné, 

- ZČU si vyhrazuje právo v případě neúnosného nárůstu zatížení serverů (zejména pak 

v prvních dnech předzápisu) omezit přístup k předzápisu, aby mohla být zajištěna plná 

funkčnost IS/STAG v rámci ZČU. Aktuální informace o omezení přístupu webovým 

prohlížečem jsou na adrese: http://predzapis.zcu.cz. 

 

(7) Studenti jsou povinni ukončit předzápis do 31. 8. 2018 včetně. 

 

(8) Předzápis studenta je závazný pro garantující katedru i studenta s výjimkou předmětů 

volitelných, které katedra neotevře pro malý počet přihlášených studentů. V případě, že se 

student nedostaví v 1. týdnu výuky v semestru na daný předmět bez omluvy, může být na 

jeho místo zařazen jiný student. 

 

(9) V úterý 4. 9. 2018 budou do 10.00 hodin na studijních odděleních fakult k dispozici 

seznamy studentů, u nichž nebyl předzápis některého předmětu akceptován pro malý 

počet zájemců. Tito studenti si při zápisu do akademického roku 2018/19 mohou zapsat 

jiné předměty, na nichž jsou volná místa. 

 

(10) Další pokyny jsou uvedeny na http://www.zcu.cz/study (pod odkazem „Předběžný 

zápis“). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   doc. Ladislav Čepička, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

-  kolegium rektora 

- kolegium kvestora 

 

Vyřizuje: PR-P, č. tel. 377 631 021, studium@rek.zcu.cz 
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