
 

 

 

 

 

Doplňující pokyn k Výnosu děkanky FF UHK č. 11/2019 

 

V systému IS/STAG budou v termínu 17. 6. 2019 – 31. 8. 2019 spuštěny „samozápisy“ pro studenty, kteří 

mají splněné kredity pro postup do dalšího akademického roku. 

Studenti budou samostatně provádět zápis do dalšího ročníku. Provedení zápisu v IS/STAG je povinné pro 

všechny studenty, kteří budou pokračovat ve studiu v následujícím akademickém roce.  

Zápisy provádí studenti prezenční i kombinované formy bakalářských i navazujících magisterských oborů 

s výjimkou studentů, kteří již mají uzavřené studium a čekají pouze na státní zkoušky, a studentů 

doktorského studia. 

Aplikaci najdete na Portále IS/STAG - karta Moje studium – Průběh studia, viz červená šipka: 

 

 

1. krok:  

 

 

V rámci tohoto kroku bude student vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO) na www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/bozp-a-po-

pro-studenty. Student vytiskne a vyplní z této stránky Záznam o seznámení se s předpisy BOZP a PO. 

Tento podepsaný dokument doručí na studijní odd. do 30. 9. 2019. 

2019/2020 

2019/2020 

Registrace studentem do akad. roku 2019/2020 probíhá od 17.06.2019 do 31.08.2019. 

2019/2020 

http://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/bozp-a-po-pro-studenty
http://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/bozp-a-po-pro-studenty


 

 

 

 

2. krok: 

 

Výsledné hlášení systému IS/STAG: 

 

 

 

V případě, že nemá student splněny podmínky pro postup do dalšího ročníku, zápis mu nebude umožněn 

a systém ho upozorní, aby se dostavil neprodleně na studijní oddělení do 31. 8. 2019 k podání žádosti o 

úpravu podmínek stanovených pro pokračování ve studiu nebo k podání oznámení o zanechání studia. 

Po provedeném zápisu do akademického roku 2019/2020 doručí student na studijní odd.  

do 30. 9. 2019 podepsaný Zápisový list – část A: Přehled o vykonaných zkouškách za AR 2018/2019. 

Zápisový list je možné odevzdat osobně, vložit do schránky před studijním odd., zaslat poštou (ne však 

emailem s výjimkou studentů na zahraničním pobytu organizovaném UHK), popř. doručit i prostřednictvím 

třetí osoby. 

Před tiskem si student zkontroluje, zda tiskne Zápisový list – část A za odstudovaný AR 2018/2019 

s dosaženými výsledky – viz obrázek níže. 

 

 

Registrace studentem do akad. roku 2019/2020 probíhá od 17.06.2019 do 31.08.2019. 

Dne 22.06.2019 jste se úspěšně registroval(a) do dalšího ročníku (resp. do akademického roku 2019/2020. 

Vaše registrace do akademického roku 2019/2020 byla provedena. 

2019/2020 

 

 

2018/2019 



 

 

 

Současně provede na Portálu IS/STAG – Moje studium – Moje údaje kontrolu a aktualizaci svých osobních 

údajů (adresa pro doručování a další kontakty, bankovní účet). 

Za zapsaného se považuje pouze student, který se zúčastnil zápisu. Studentovi, který se nezapíše do 

akademického roku a neomluví se ve stanoveném termínu, bude studium v souladu s čl. 18, odst. 6 

Studijního a zkušebního řádu UHK ukončeno. 

Potvrzení o studiu na AR 2019/2020 může obdržet pouze zapsaný student, který provedl samozápis nebo 

student s uzavřeným studiem čekající na státní závěrečné zkoušky. 

Student si sám vytiskne potvrzení z IS/STAG – Moje studium – Průběh studia, portlet Výsledky studia, 

odkaz Formulář pro tisk potvrzení o studiu, nastavit akademický rok = 2019/20 a tisknout = Akademický 

rok, konec roku z harmonogramu. 

Na tiskopisech z jiných institucí (např. dopravce, ČSSZ), kde je požadováno potvrzení o studiu, student 

vyplní osobní údaje a dobu studia (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020). 

Studentovi, který nesplnil postup do dalšího akademického roku, se doporučuje konzultace na studijním 

odd. do 30. 6. 2019, popř. v průběhu zkouškového období v srpnu. 

Student, který nemá v úmyslu v akademickém roce 2019/2020 ve studiu pokračovat, písemně oznámí tuto 

skutečnost na studijní oddělení do 30. 6. 2019, ve výjimečných případech do 31. 8. 2019 – zašle nebo 

osobně předá na studijní odd. Oznámení o zanechání studia (ke stažení na stránkách fakulty v záložce 

Studium - Studijní oddělení – Formuláře ke stažení). Kdo tak neučiní a neprovede samozápis, obdrží 

rozhodnutí o ukončení studia později až po hromadném zpracování ukončených studií v rámci celé FF. 

 

Úřední hodiny studijního odd.  

úterý 9:00 – 11:00 13:00 – 14:30 

středa 9:00 – 11:00 

pátek 9:00 – 10:30 12:30 – 13:30 

Úřední hodiny v době letních prázdnin (od 1. 7. do 16. 8. 2019) 

středa 9:00 – 11:00 

 

Mimo úřední hodiny mohou studenti využít pro vkládání písemností schránku před studijním odd. 

 


