
 

INFORMACE K ZÁPISU PŘEDMĚTŮ NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018  

  PRO  STUDENTY 1. ROČNÍKŮ FZV UP 
 

 

 Obecné informace 

Od 29. srpna 2017 (od 11:00 hod.) bude probíhat elektronický zápis předmětů zimního i letního semestru 
akademického roku 2017/2018. Tento zápis předmětů se týká všech studentů zapisujících se na předměty, které jsou 
zařazeny v rámci studijních plánů do 1. ročníku studijních oborů FZV. Studenti jsou povinni se přihlásit do výuky tímto 
způsobem. V případě, že se student na daný předmět nezapíše, vystavuje se riziku, že nebude vpuštěn do výuky, 
nebude se moci zapsat na zkoušku, výsledek zápočtu/zkoušky mu nebude zaevidován a bude mu tak zablokován 
elektronický zápis předmětů na další akademický rok.  

Před samotným elektronickým zápisem předmětů si studenti na adrese http://portal.upol.cz/, v 

záložce Kontakty najdou svoje Portal ID a osobní číslo studenta (Zxxxxx).  

Pozor - tyto údaje jsou k dispozici vždy až následující den po zápisu ke studiu!  

 Pokyny pro elektronický zápis předmětů 

Než přistoupíte k zápisu předmětů, vyhledejte si příslušný ročníkový rozvrh na webu FZV: 

https://www.fzv.upol.cz/studenti/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ 
 
K elektronickému zápisu předmětů použijte adresu http://stag.upol.cz  

 zvolte odkaz Přihlásit se  

 zadejte ID uživatele (Portal ID)  

 zadejte heslo ( rodné číslo bez lomítka, pokud jste již heslo nezměnili)  

 zvolte záložku  „Moje Studium“ 

 v případě, že studujete na UP ve více studijních oborech, zvolte v záložce „Moje údaje“ osobní číslo 
studenta (Zxxxxx) náležející k danému studiu  

 zvolte záložku Předzápis (nikoliv Kroužkový předzápis) 

 vyberte blok předmětů (např. Povinné předměty, Povinně volitelné předměty či  Volitelné předměty)  

 vyhledejte předměty 1. ročníku  

 kliknutím na rozvrhovou zkratku předmětu (např. HUM/PAA01) se zobrazí rozvrh daného předmětu  

 zvolte neobsazenou rozvrhovou akci zakliknutím políčka vpravo (je-li výuka rozdělena na skupiny, volte 
skupinu s ohledem na příslušný ročníkový rozvrh na webu FZV tak, aby nedocházelo k termínovým kolizím) 

 uložte tlačítkem Uložit změny  

 

 Závěrem 

Studenti FZV UP si mohou zapisovat  volitelné předměty doporučeného a nižšího ročníku kteréhokoliv studijního 
oboru FZV při zachování podmínky tzv. prerekvizit, a také volitelné předměty z celouniverzitní nabídky v rozsahu dle 
směrnice děkana. V takovém případě student daný předmět vyhledá podle rozvrhové zkratky v rámci volby 
Předzápis a Vyhledej předmět. 

S případnými problémy se zápisem předmětů se obracejte na e-mailovou adresu: alena.cholinska@upol.cz 

Elektronický zápis předmětů bude ukončen dne 11. září 2017 ve 24:00 hod. Po tomto termínu je možné činit změny 

v rozvrhu jen výjimečně, a to prostřednictvím příslušné referentky studijního oddělení. Pro drobné úpravy rozvrhu 
na letní semestr (např. zápis volitelných prázdninových praxí) bude zápis předmětů otevřen i před zahájením letního 
semestru, a to od 12. prosince 2017 do 8. února 2018.  

Ing. Alena Cholinská 

studijní oddělení FZV 
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