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SDĚLENÍ DĚKANA EF č.  105 /2019 
Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020 

21. 5. 2019 
 

ZÁPIS DO ZIMNÍHO SEMESTRU 2019/2020 

Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020 se uskuteční v souladu s čl. 20 - 22 Studijního a 

zkušebního řádu JU (dále jen „řád“), čl. 3 Opatření děkana č. 124/2017 a Harmonogramem akademického 

roku podle těchto pokynů: 

1.  Zápis se provede pro zimní semestr akademického roku 2019/2020.  

2.  Zápisu se zúčastní všichni studenti, kteří již byli zapsáni ke studiu v letním semestru akademického roku 

2018/2019 a studium neukončili. 

3.  Zápisy do zimního semestru provedou studenti individuálně v termínu stanoveném harmonogramem 

akademického roku. Jednotný termín zahájení zápisu do databáze STAG (https://wstag.jcu.cz/portal/) je 

pondělí 3. 6. 2019 (8:00 hod) a ukončení zápisu je pátek 14. 6. 2019 (23:59 hod). 

4.  Při zápisu je nutno respektovat ustanovení čl. 20 – 22 Studijního a zkušebního řádu JU. 

5.  Pro předměty zařazené standardním studijním plánem jako povinně volitelné předměty (s výjimkou 

výuky cizích jazyků) a dále pro volitelné předměty děkan fakulty stanovil minimální počet 10 studentů, 

pro něž budou tyto jednotlivé povinně volitelné předměty a volitelné předměty otevřeny. Při menším 

počtu zapsaných studentů rozhodne garantující katedra na základě počtů přihlášených studentů 

(dodaných katedrám studijním oddělením) po skončení období stanoveného pro provádění zápisů (3. 6. 

– 14. 6. 2019) o jejich otevření či neotevření. Ve sporných případech rozhodne děkan.  Studijní oddělení 

zveřejní všechny neotevírané povinně volitelné a výběrové předměty na www v sekci Studium - 

Nástěnka. 

 

Povinností studenta  je provést si změnu zápisu v případě, že daný předmět nebude otevřen pro malý 

zájem studentů, a dále v dalších případech uvedených v čl. 21. řádu, a to při doplňujícím zápisu v termínu od 

26. 8. 2019 (8:00 hod) do 30. 8. 2019 (23:59 hod).  

 

V odůvodněných případech si může student prezenční formy studia na základě žádosti zrušit či zapsat 

zvolený předmět do 14 dnů od začátku zimního semestru (tj. do 11. 10. 2019). Student kombinované formy 

tak může učinit nejpozději v termínu druhé konzultace oboru. 

Studentům, kteří nevykonají zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020 může být 

ukončeno studium pro nesplnění studijních povinností podle Studijního a zkušebního  řádu JU  v Českých 

Budějovicích čl. 31 odst. 1 písm. i. 

 

https://wstag.jcu.cz/portal/
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Studenti si po zápisu  v termínu 3. – 14. 6. 2019 a event. úpravě v rámci doplňujícího zápisu v termínu 26. – 

30. 8. 2019 zkontrolují zapsané předměty, vytisknou zápisový list A pro akademický rok 2018/2019  a 

zápisový list B pro akademický rok 2019/2020 ze systému STAG a správnost údajů potvrdí svým 

podpisem.   

 

Podepsané zápisové listy A a B doručí na studijní oddělení buď osobně v době úředních hodin, nebo zašlou 

poštou, a to v termínu od 2. 9. 2019 do 20. 9. 2019.  

 

Studenti prezenční formy studia si budou zapisovat předměty přímo do jednotlivých rozvrhových akcí.  

1. V případě, že studentem zvolený povinně volitelný předmět rozvrhovou akci nemá, zapíše si jej a vyčká, 

zda se na něj přihlásí více než 10 studentů. Pokud se tak stane, bude danému předmětu přidělena 

rozvrhová akce a student na něj bude automaticky zapsán.  

2. V případě, že danému studentovi nebude přidělená rozvrhová akce vyhovovat, bude mít možnost si jej 

sám odepsat a to  při upřesňujícím zápisu, který proběhne v termínu od 26. 8. do 30. 8. 2019, kdy bude 

studentům opět zpřístupněn STAG, kde si budou moci sami, bez zásahu studijního oddělení provést 

případnou korekci zápisu.  

3. V případě, že tento předmět  z důvodu malého zájmu nebude otevřen a nebude mu žádná rozvrhová 

akce přidělena,  provede si  student korekci rozvrhu sám v uvedeném náhradním termínu 26. 8 – 30. 8. 

2019  a zvolí si předmět jiný. 

4. Pro studenty, kteří se aktivně zúčastní Studentského hodnocení výuky, platí výše uvedené termíny 

v plném rozsahu. Studenti, kteří se Studentského hodnocení výuky aktivně nezúčastní do 31. 5. 2019 

(12:00), budou mít posunutý termín zápisů od data 5. 6. 2019 (8:00 hod), tj. o 2 dny oproti 

standardnímu termínu spuštění zápisů.  

 

Studentské hodnocení výuky je přístupné od 20. 5. 2019 (0:00 hod) do 31. 8. 2019 (23:59 hod).  

 

Poznámka: z důvodů náběhu nových studijních plánů je možné, že budou v rozvrzích nutné drobné úpravy. 

 

 

 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 

děkanka Ekonomické fakulty 


