Vyhláška č. 3/2008/P
Vyhláška proděkana pro studijní a pedagogickou činnost
o organizaci předběžného zápisu pro akademický rok 2008 – 09
na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni
1. Předběžný zápis pro celý akademický rok proběhne pro studenty Fakulty pedagogické
v učebnách KL 207 a KL 208 v budově Klatovská 51.
2. Místnosti budou přístupny 28.5. a 29.5. pouze pro studenty bakalářského studia zařazené
fakultou pro akademický rok 2008-09 do 3. a vyššího ročníku a pro studenty
magisterského studia zařazené do 4. a vyššího ročníku. Od 30.5. do 27.6. a od 25.8. do
4.9. probíhá předběžný zápis pro všechny studenty.
28.5. a 30.5. bude provoz v příslušných učebnách zajištěn v době od 9.00 do 18.00,
v dalších dnech od 8.00 do 18.00 (kromě termínů uzavření aplikace uvedených v pokynu
prorektorky č. 6R/2008).
3. Studenti jsou povinni respektovat při zápisu zásady dané Studijním a zkušebním řádem
fakult ZČU. Upozorňujeme zejména na nutnost zapsat minimálně 40 kreditů za rok, a to i
v případě, že studentovi byly uznány kredity za předměty absolvované v předchozím
studiu. Tyto kredity se započítávají do celkového počtu kreditů získaných během studia a
do celkového váženého průměru, ne však v daném akademickém roce.
4. Studenti 1. etapy, kteří dosud nevykonali postupovou zkoušku, mohou volit jen omezený
počet povinných a povinně volitelných předmětů z druhé etapy studia (v hodnotě 30
kreditů v oboru Učitelství pro 1. stupeň a oboru Učitelství odborných uměleckých
předmětů, v hodnotě 15 kreditů za každý aprobační předmět v oborech Učitelství pro ZŠ a
Učitelství pro SŠ). Toto omezení platí absolutně, tj. pokud student volil omezený počet
kreditů již v minulém akademickém roce a dosud postupovou zkoušku nesplnil, nemůže
již žádné povinné a povinně volitelné předměty zapisovat. Omezení neplatí pro předměty
tzv. společného základu ve studijním programu Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ.
5. Maximální počet kreditů za předměty zapsané v daném akademickém roce je určen
Studijním a zkušebním řádem. Pokud chce student zapsat předměty v celkové kreditní
hodnotě přesahující 75 kreditů, musí požádat děkana fakulty o výjimku a uvést závažné
důvody.
6. Studenti jsou povinni při zápisu respektovat rozvrh.
7. Technické problémy spojené s předzápisem budou
v registračních místnostech v době od 8.00 do 16.00.
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8. Pokud při zápisu konkrétního předmětu vzniknou problémy, mohou studenti FPE využít
funkce, která je zřízena pro elektronické odesílání popisu problému na studijní oddělení.
Návod k postupu bude zveřejněn ve všech registračních místech na FPE. Uvedenou funkci
lze využívat pouze při předzápisu v registračních místech na FPE.

9. Pokud student využije možnost předzápisu prostřednictvím Internetu, může pro odesílání
problémů využít adresu http://www.fpe.zcu.cz/predzapis/hlaseni/
10. Každý student je povinen zúčastnit se předzápisu a provést registraci předmětů nejpozději
do 4.9.2008 do 15 hodin.
11. Pokud student neprovede ze závažných důvodů předzápis ve stanoveném období, je
povinen se do 5 dnů na studijním oddělení omluvit a požádat o provedení nestandardního
zápisu v termínu stanoveném harmonogramem pro zápis. Za nestandardní předzápis a za
další změny prováděné studijním oddělením při zápisu jsou vybírány poplatky stanovené
směrnicí kvestora.
12. Katedry mají právo stanovit maximální a minimální počet studentů, pro něž budou
předměty otevřeny.
13. V pondělí 8.9. budou na studijním oddělení k dispozici seznamy studentů, u nichž nebyl
předzápis některého předmětu akceptován pro malý počet zájemců. Případnou korekci
svého předzápisu provádí v tomto případě student u zápisu bezplatně.
14. Pokud student předzapíše předmět, jehož prerekvizity nesplní, může zápis tohoto
předmětu zrušit bezplatně při zápisu. Pokud tak neučiní, nemůže tento zapsaný předmět
splnit.
15. Veškeré úpravy předběžného zápisu mohou být prováděny nejpozději při vlastním
zápisu. Další změny nebudou povolovány.
16. Pokud se student nedostaví bez omluvy v prvním týdnu výuky na rozvrhovou akci,
kterou si zvolil, může být na jeho místo zařazen jiný student, který si nemohl daný
předmět zapsat pro naplnění kapacity.

Ladislav Čepička, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost

V Plzni dne 5.5. 2008

