
 

 

Informace proděkana pro studium 1 
o vkládání zápočtů a výsledků zkoušek do IS STAG 

 
 
 

(1) Podle čl. 9, odst. 3 Studijního a zkušebního řádu JU jsou fakulty a katedry povinny 
dodržovat informační systém STAG. K tomu zároveň platí Opatření proděkana č. 2/2006 
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG. 

 
 
(2) Podle Opatření děkanky č. 2/2009 o zadávání výsledků zkouškových období do IS STAG 

jsou všichni vyučující PF JU povinni zadávat do IS STAG jak výsledky zkoušek, tak 
zápočty studentů. K tomu mají mít všichni učitelé zřízen přístup do STAGu v roli 
„vyučující“. 

 
(3) Vyučující zadávají výsledky zkouškových období buď přímo v IS STAG nainstalovaného 

v počítačích na katedrách, nebo prostřednictvím tzv. nového portálu STAGu. Postupují při 
tom následovně: 

 
a) Vyučující se přihlásí do nového portálu STAGu (třeba tak, že na domovské stránce PF 

JU klepne na odkaz STAG, na nové stránce klepne v horní části na PORTÁL STAGu, v 
dolní části následující strany vstoupí do portálu, a to tak, že zadá uživatelské jméno a 
heslo (které před tím přidělila dr. Bulánová). 

 
b) Pokud je učitel přihlášen, klepne v horní části na odkaz Moje výuka. Rozbalí se mu 

seznam zkratek předmětů, u nichž je uveden jako garant, resp. přednášející, resp. cvičící, 
resp. vede seminář. 

 
c) V levém sloupci klepne na odkaz Zadávání známek, po té na odkaz Předměty a 

rozvrhové akce a pak na zkratku předmětu, jehož výsledky chce zadávat (v horní tabulce 
je u aktivního předmětu zelená šipka). Rozbalí se mu seznam studentů, kteří mají 
předmět zapsaný. Pak může zadat:  
- známku, je-li předmět zakončen zkouškou, 
- zápočet – vybere mezi splnil x nesplnil, 
- číslo pokusu (u zápočtu se neuvádí), 
- datum zkoušky, udělení zápočtu, 
- jazyk 



 
 
 
 
(4) Nový portál STAGu umožňuje mj. posílat hromadné e-maily studentům příslušné studijní 

skupiny, resp. vybraným studentům. Studenti si ve vlastním zájmu přesměrují e-mailovou 
poštu z fakultní schránky na schránku, kterou používají. 

     Nový portál STAGu umožňuje mj. prohlížet program předmětu. 
 
 
(5) Vyučující, resp. zkoušející budou ve vlastním zájmu respektovat mezní termíny pro 

udělování zápočtů a vkládání výsledků zkoušek. Tyto mezní termíny jsou uvedeny v 
Harmonogramu každého akademického roku. Po uplynutí mezního termínu není 
možné do IS STAG dodatečně vkládat další data. Nadále se pracuje pouze s těmi, 
která byla vložena do mezního termínu. 
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