Centrum DVPP

Zápis předmětů a zápis do dalšího semestru vzdělávání
-

V souladu s čl. 23 Opatření děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si účastník CŽV
v období stanoveném harmonogramem pro zápis předmětů zapisuje všechny
předměty předepsané studijním plánem pro daný semestr jeho vzdělávání.
Společně s nimi si zapisuje všechny dosud nesplněné předměty, a to za
předpokladu, že se v daném semestru akademického roku k zápisu nabízejí.

-

Zápis do dalšího semestru studia CŽV provádí účastník CŽV v termínu
stanoveném harmonogramem pro zápis do dalšího semestru. Příslušná studijní
referentka mu k tomu na vyžádání poskytne součinnost.

-

Pro zápis do dalšího semestru nejsou stanoveny žádné jiné podmínky. Bude
proveden i v případě, že účastník CŽV nesplnil všechny předepsané předměty.

-

Maximální doba studia není stanovena, účastník CŽV může být zapisován do
dalšího semestru až do doby, kdy úspěšně ukončí vzdělávání. Platí však, že při
prodloužení vzdělávání nad standardní dobu studia nese účastník riziko, že
program CŽV, v němž je zapsán, přestane být uskutečňován, pročež mu
vzdělávání bude ukončeno, anebo že v jeho uskutečňování nastanou změny,
které budou vyžadovat splnění dalších předmětů nebo jiných studijních
povinností pro úspěšné absolvování. Účastník CŽV má kdykoli v průběhu
vzdělávání právo informovat se na Centru DVPP o předpokládaném vývoji při
uskutečňování vzdělávacího programu.

Instrukce k předzápisu a zápisu
1. Přihlaste se do IS STAG přes webový portál
https://wstag.jcu.cz/portal/home
Vyplňte uživatelské jméno a heslo
Pokud neznáte své uživatelské jméno, vyhledejte si ho na adrese
https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr
Heslo, pokud jste si ho neměnili, je tvořeno z druhého písmena vašeho křestního
jména (bez diakritiky), z druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky) a z
posledních šesti číslic vašeho rodného čísla, přičemž první písmeno v heslu je velké.
Příklad: Jmenujete-li se Sára Nováková a vaše rodné číslo je 123456/7890, pak vaše
heslo pro první přihlášení bude Ao567890.
2. V hlavním menu vyberte (klikněte) položku Moje studium
3. Nyní je třeba provést rozhodnutí, zda použijete kroužkový či klasický předzápis.
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Kroužkový předzápis
Tato varianta předzápisu je doporučena především pro urychlení a usnadnění
předzápisu studentům tak, aby si mohli zapsat povinné předměty bez kolizí.
 Kroužek je definován jako skupina rozvrhových akcí, které se zapisují
najednou, které k sobě patří, neboť představují např. rozvrh povinných
předmětů jistého oboru
 Tuto možnost můžete použít, pokud pro váš obor existují „kroužky“
 Takto vytvořený rozvrh je možné dále upravit a doladit standardním
způsobem – viz níže.



Předzápis
Klasický způsob zápisu po jednotlivých předmětech
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KROUŽKOVÝ PŘEDZÁPIS
4. V levém menu vyberte položku Kroužkový předzápis.

5. Vedle nápisu Provést zápis kroužku rozbalte příslušný seznam a vyberte kód
kroužku.
6. Klikněte na tlačítko Provést zápis kroužku. Tímto jediným kliknutím jste si zapsali
všechny rozvrhové akce kroužku
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7. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z důvodů vyčerpané kapacity,
systém vás upozorní. Tuto situaci je možné řešit dvěma způsoby:
kroužek odepsat a zapsat si jiný, kde bude kapacita volná
 pro daný předmět zvolit jinou paralelku


8. Pokud se nepodařilo zapsat některou z akcí kroužku z jiného důvodu, obraťte se na
rozvrhářku PF (rozvrhar@pf.jcu.cz)
9. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda máte skutečně zapsány všechny povinné
předměty vašeho oboru – kroužek zpravidla obsahuje všechny povinné předměty
daného oboru, ale v případech velkého množství paralelek některých předmětů
tomu tak nemusí být.
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PŘEDZÁPIS
(klasický předzápis)
4. V levém menu vyberte položku Předzápis
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5. Zápis (odzápis) předmětu se provádí kliknutím na zkratku příslušného předmětu

6. Pokud je na výběr více termínů přednášek zvolte si, jaká se Vám nejvíce hodí. Pokud
je na výběr jen jedna, není možnost výběru.
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7. Neexistuje-li k vámi vybranému předmětu žádná rozvrhová akce, nelze jej zapsat.
Pokud se jedná o předmět patřící do vašeho plánu, obraťte se na garantující
katedru.

8. Váš aktuální rozvrh se zobrazuje v grafické či tabulkové podobě v dolní části
stránky (použijte rolovací lišty k posunu obsahu stránky) – nyní lze provést vizuální
kontrolu a odhalit případné kolize.
Vlevo od rozvrhu je zobrazen seznam aktuálně zapsaných předmětů, v němž je
rovněž možné provádět úpravy již zapsaných akcí – zvolit např. jiné cvičení či celý
zápis daného předmětu zrušit (někdy je nutné stisknout F5, aby se stránka
aktuálně zobrazila).
9. Zápis předmětů – body 5 a 6 opakujte tak dlouho, dokud si nezapíšete v daném
semestru všechny potřebné předměty.
10. Je-li rozvrhová akce zablokována, nejde aktuálně dočasně zapsat, zápis bude
možný v momentu odblokování.
11. Chcete-li si zapsat předmět, který nevidíte ve svém studijním plánu, lze jej
dohledat pomocí Vyhledat předmět – je třeba zadat zkratku katedru a zkratku
předmětu (stačí zadat začátek zkratky a znak %).
Vyhledaný předmět si pak zapíšete stejným způsobem jako předměty ve vašem
plánu.
12. Zrušení (změny) zapsaného předmětu se provádí stejným způsobem jako zápis –
stačí zaškrtnuté akce odškrtnout (a event. vybrat jiné).
13. Není-li možné provést zápis předmětu z důvodů vyčerpané kapacity všech cvičení,
a jde o povinný předmět, obraťte se přímo na garantující katedru.
14. Není-li možné provést zápis předmětu, protože předmět má nastavenu nulovou
kapacitu a patří do vašeho studijního plánu (jde např. o předmět ze staršího
studijního plánu), obraťte se rovněž na garantující katedru.
15. Není-li možné provést zápis předmětu z jiných důvodů, obraťte se emailem na
rozvrhářku PF (rozvrhar@pf.jcu.cz).
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