
SBÍRKA  ROZHODNUTÍ  A  OPATŘENÍ  DĚKANA  TF JU 

113 České Budějovice 29. 5. 2007 

 

Organizace předběžného zápisu a zápisu na zimní semestr 

akademického roku 2007/2008 

  

V souladu se SZŘ JU část 4, čl. 19 a 20 stanovuji bližší podmínky předběžného zápisu  

a zápisu na zimní semestr akademického roku 2007/08 a to následovně: 

  

1. Termín předběžného zápisu na zimní semestr 2007/08 

  

prezenční forma studia: 

11.  6.  (8:00 hod.) - 22.  6.  2007 (23:00 hod.) - zápis přes internet 

  

kombinovaná forma studia:  

11.  6.  (8:00 hod.) - 22.  6. 2006 (23:00 hod.) - zápis přes internet 

             

V tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu v počítačové učebně 

TF č. dv. 110 (dle rozvrhu) nebo přes internet. 

  

Obecné informace 

V případě, že student neprovede ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem předběžný 

zápis a do 5 dnů (tj. do 29. 6. 2007) se neomluví a nepožádá o náhradní termín  nebo 

neoznámí přerušení studia, se posuzuje, jako by nesplnil požadavky vyplývající   

ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona (viz SZŘ JU čl. 19 odst. 5)  

a studium mu bude ukončeno. Náhradní termín předběžného zápisu určí studijní oddělení TF. 

  

  

2. Termín zápisu na zimní semestr ak. roku 2007/08 



     

prezenční forma studia: 

  

zápis 1. ročníků:        17. 9. - 19. 9.  2007 (9:00 - 23:00 hod.) 

                                    na počítačové učebně č. dv. 110, 

                                   obor: Sociální a charitativní práce  - 17. 9. 

                                   obor: Humanistika -     19. 9. 

                                   obor: Pedagogika volného času -  18. 9. 

                                   obor: Teologie, Pastorační asistence, Náboženská výchova a 

                                             etika, Učitelství náboženství a etiky - 19. 9. 

ostatní ročníky:         17. 9. (8:00 hod.) - 21. 9. 2007 (23:00 hod.) - zápis přes internet 

V tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu v počítačové učebně 

TF č. dv. 110 (dle rozvrhu) nebo přes internet. 

  

  

kombinovaná forma studia:  

  

zápis 1. ročníků         22. 9. 2007  (9:00 - 23:00 hod.) - na počítačové učebně č. dv. 110 

  

2. - vyšších ročníků  22. 9. 2007 (8:00 hod. - 23:00 hod.) - zápis přes internet    

V tomto termínu bude otevřena studijní agenda STAG, možnost zápisu v počítačové učebně 

TF č. dv. 110 (dle rozvrhu) nebo přes internet. 

  

  

Obecné informace 

  



Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů (tj. u prezenční formy studia 

do 24. 9. 2007 a kombinované formy studia do 1. 10. 2007) se neomluví a nepožádá o 

náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje, jako by nesplnil požadavky 

vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona (viz SZŘ JU čl. 20 

odst. 9) a studium mu bude ukončeno. Náhradní termín zápisu určí studijní oddělení TF. 

Možnost změny v zápise u studentů prezenční formy studia je v době od 17. 9. 2007  

(8:00 hod.) do 4. 10.  2007 (23:00 hod.), u studentů kombinované formy studia v době  

od 22. 9. 2007 (8:00 hod.) do 19. 10. 2007 (23:00 hod.). 

  

  

3. Termín pro odevzdání zápisových listů 

  

prezenční forma studia:             do 5. 10. 2007 

kombinovaná forma studia:       do 20. 10. 2007 

  

  

4. Potvrzení zápisu 

  

Zápis studentů všech ročníků prezenčního a kombinovaného studia bude potvrzen podpisem 

zápisového listu, který si student sám vytiskne a odevzdá jej  na studijním oddělení TF své 

studijní referentce společně s indexem, kde bude zápis úředně potvrzen. Tímto se stává zápis 

pro studenta závazný. Tento zápisový list bude založen do evidenční karty studenta. 

  

  

5. Všeobecné pokyny: 

  

a.  Ze zdravotních či vážných rodinných důvodů je možné požádat studijní oddělení  

o změnu termínu zápisu. 

  

 b. Při zápisu je student povinen zapsat si předměty tak, aby po absolvování zapsaných 

předmětů získal minimálně 20 kreditů za každý semestr. Studentovi je dovoleno 



zapsat si předměty vnižší úhrnné hodnotě pouze vakademickém roce, ve kterém již 

může splnit podmínky pro řádné ukončení studia (viz. SZŘ JU čl. 19, odst. 3). 

  

 c. Student si může vjednom akademickém roce zapsat vrámci studia  

ve studijním programu uskutečňovaném fakultou předměty vrozsahu nejvýše 90 

kreditů, pokud mu děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu individuálně 

nestanoví jinak. (viz. SZŘ JU čl. 19, odst. 4). 

  

 d. Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny 

vzapsaných předmětech provádí studijní oddělení fakulty, která uskutečňuje studijní 

program, do jehož studia byl uchazeč přijat (viz. SZŘ JU čl. 20, odst. 10). 

  

a. Student, který není v řádném termínu na předmět zapsán, nemůže být připuštěn 

k zápočtu resp. zkoušce z tohoto předmětu. 

  

 f. Pokud není zapsaný předmět vdaném semestru absolvován platí zde ustanovení čl. 

21 SZŘ JU. Dle čl. 13 odst. 2 SZŘ JU u zapsaných předmětů, které jsou zakončené 

zkouškou, a které student neukončil alespoň známkou „dobře", se do váženého 

studijního průměru započítává známka „nevyhověl(a)". 

  

  

  

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 11. 6. 2007. 

doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D., děkan TF JU 

 


