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Registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce 

Registrace zapsaných předmětů na rozvrhové akce (přednášky, cvičení, semináře) je povoleno v 

termínech dle harmonogramu rozvrhování UHK (vždy před zimním a letním semestrem). Studenti jsou 

v předstihu informování o vydání daného výnosu děkana, a to prostřednictvím školní emailové 

schránky a webových stránek fakulty. Čtěte tedy pravidelně školní emaily, aby Vám neunikly důležité 

termíny!!! 

Konkrétní termín pro každého studenta se zobrazuje v portletu Informace o uživateli a jeho rolích v 
IS/STAG v části Moje studium - Grafický předzápis. U předmětů předzapsaných ve svém studijním plánu 
můžete vybírat příslušné rozvrhové akce. Je zde stanovena časová segmentace přístupu studentů. 
Kritériem segmentace je součet kreditů získaných od počátku studia (zpravidla čím nižší ročník studia, 
tím je přístup do IS/STAG otevřen později). 

Teprve po registraci na rozvrhové akce je předmět řádně zapsán ve studijním plánu studenta. Bez 
řádné registrace na rozvrhové akce nemůže být student z takového předmětu hodnocen. 

Postup přihlášení na rozvrhové akce 

1. V horním menu klikněte na odkaz Moje studium, poté v levém menu klikněte na odkaz Grafický 
předzápis. 

2. Klikněte na předmět, zvýrazní se jeho rozvrhové aktivity, ostatní se potlačí. 

3. Zaškrtněte políčko pro výběr cvičení/semináře (u předmětů, které mají přednášku a 
cvičení/seminář zaškrtněte i přednášku i cvičení/seminář). 

4. Předměty, které nejsou rozvrhovány (např. semináře k závěrečné práci, praxe apod.) mají 
připravené tzv. aposteriorní akce. Jsou to jednotlivé řádky zobrazené pod klasickým rozvrhem. 
Proveďte registraci i u těchto předmětů, tj. zaškrtněte tyto řádky. 

5. Vyberte všechny předzapsané předměty a uložte změny (pokud se Vám tlačítko na uložení změn 
nezobrazí, nemáte ještě otevřený přístup). 

1. Termín přihlášení a předzapsané předměty 
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2. Zobrazení všech akcí jednoho předmětu 

 
 

3. Výběr konkrétního cvičení/semináře 

 

 

Upozornění!!! Na rozvrhové akce je potřeba registrovat všechny předměty, které chce student 
studovat – tj. předměty označené jako řádně zapsané (fialová tabulka vlevo od rozvrhu), tak předměty 
vybrané k zápisu (modrá tabulka vlevo od rozvrhu) – rozdělení předmětů do těchto dvou tabulek závisí 
zpravidla na čase jejich předvýběru (červen/září) a ročníku studia (1. ročník/vyšší ročník). 
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4. Aposteriorní akce 

 

5. Uložení změn 

 

6. Zobrazení rozvrhu 

Pokud student provede správně registrace na rozvrhové akce ve stanovené době a uloží změny, zobrazí 
se mu zaregistrované předměty v rozvrhu v části Moje studium – Průběh studia. 

 


