Doplnění pokynu prorektora č. 5P/2018 k organizaci
předběžného zápisu studentů FPE ZČU v Plzni pro
akademický rok 2018/2019
1) Předběžný zápis (dále jen předzápis) provedou všichni studenti FPE, tedy i
studenti kombinované formy studia.
2) Toto doplnění se nevztahuje na studenty, kteří v akademickém roce 2018/2019
nastupují do prvního ročníku. Pro ně bude předzápis řešen samostatným
pokynem.
3) Pro studenty FPE proběhne předzápis v těchto termínech:
17. 5. – přístup pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2018/2019
zařazeni do 3. a vyššího ročníku bakalářského studia, do 4. a vyššího ročníku
magisterského studia a pro studenty navazujících magisterských studijních
programů.
od 18. 5. do 4. 7. a od 20. 8. do 31. 8. přístup pro všechny studenty.
4) Omezení provozní doby předzápisu: 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, ve
dnech 14. 8. až 17. 8. probíhá dle pokynu kvestora č. 2K/2017 celková odstávka
počítačové sítě, v tuto dobu nemusí být předzápis a další služby IS/STAG
dostupné. Aktuální informace o omezení přístupu webovým prohlížečem budou
na adrese: http://predzapis.zcu.cz.
5) Zapsání studenta formou předzápisu na rozvrhovou akci je pro garantující
katedru i studenta závazné s výjimkou rozvrhových akcí předmětů volitelných,
které katedra neotevře pro malý počet přihlášených studentů. V případě, že se
student nedostaví v 1. týdnu výuky v semestru na rozvrhovou akci bez omluvy,
může být na toto místo u předmětu s limitovaným počtem studentů na
rozvrhovou akci zařazen jiný student.
6) Studenti jsou povinni na základě svých uzavřených studijních výsledků za
akademický rok 2017/2018 ukončit předzápis do 31. 8. 2018 včetně.
7) V souladu s vyhláškou děkanky č. 9VD/2012 byl stanoven maximální počet
zapisovaných kreditů na akademický rok na 70.
8) Studenti bakalářských studijních programů si v rámci předzápisu nemohou
zapisovat předměty zařazené do studijních plánů navazujících magisterských
programů.
9) Pro předzápis jsou uživatelským jménem pro přihlášení uživatelské jméno
používané v systému ORION a příslušné heslo.

10)Studenti jsou povinni respektovat při předzápisu zásady dané Studijním a
zkušebním řádem ZČU. Student je povinen provádět předzápis podle
studijního plánu, který platil v akademickém roce, kdy zahájil aktuální
studium. Například student, který bude v příštím akademickém roce zařazen do
druhého ročníku (současný student 1. ročníku) provede předzápis podle
studijního plánu z akademického roku 2017/2018 (viz elektronická informační
brožura na http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/predzapis.html nebo
Portál). Studenti jsou povinni při předzápisu respektovat rozvrh.
11)Pokud studentovi vznikne problém s předzápisem předmětů, musí pro odesílání
problémů využít webový formulář na adrese
http://www.apl.fpe.zcu.cz/predzapis/hlaseni/
12)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 předzápisu v termínu stanoveném harmonogramem
pro zápis. Pokud se student ve stanoveném termínu neomluví a nepožádá
písemně o nestandardní předzápis, bude mu v souladu se Studijním a zkušebním
řádem ZČU ukončeno studium.
13)Katedry mají právo stanovit maximální a minimální počet studentů, pro něž
budou povinně volitelné a výběrové předměty otevřeny.
14)V úterý 4. 9. budou od 10 hodin na studijním oddělení 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 je volná kapacita.
15)Veškeré úpravy předzápisu mohou být prováděny nejpozději při vlastním
zápisu. Další změny nebudou povolovány.
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