Informace pro studenty Fakulty ekonomické k předzápisu do akademického roku 2021/2022
Povinný předzápis předmětů do akademického roku 2021/2022 probíhá od 7. 6. do 31. 8. 2021.
Předzápis probíhá podle pokynu prorektorky č. 6P/2021.
Důležité termíny:
pondělí, 7. 6. 2021, 9:00 - 8. 6. 2021 23:59
čtvrtek, 10. 6. 2021, 9:00 - 31. 8. 2021 23:59

pátek, 11. 6. 2021, 9:00 - 31. 8. 2021 23:59

Příprava na předzápis – v menu „Grafický předzápis“
Vlastní předzápis pro studenty zařazené fakultou pro
akademický rok 2021/2022 do 3. a vyššího ročníku
bakalářského studia a studenty navazujících
magisterských studijních programů
Vlastní předzápis pro všechny studenty

Hlavní informační stránka: http://predzapis.zcu.cz
Návod na grafický předzápis je zde: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/studium_predzapisgraficky.html
Další informace:
V předzápisu si musíte zapsat konkrétní rozvrhové akce předmětů, které chcete studovat v zimním a letním
semestru ak. roku 2021/2022. Zápisem rozvrhových akcí si sami vytvoříte svůj osobní rozvrh.
Studenti FEK si v předzápisu mohou zapsat předměty v celkové hodnotě maximálně 65 kreditů.
Pokud si potřebujete do ak. roku 2021/2022 zapsat předměty nad limit 65 kreditů, tak si v předzápisu zapište předměty
do stanoveného limitu 65 kreditů, a poté podejte na studijní oddělení písemnou žádost o zápis dalších předmětů nad
uvedený limit.

Předzápis se provádí v portálu ZČU na stránce Moje studium, v záložce Grafický předzápis. Postup při
předzápisu má dvě části: příprava na předzápis (tj. rezervace místa v rozvrhových akcích) a vlastní předzápis.
Část 1: Příprava na předzápis (probíhá na stránce pro tzv. Grafický předzápis)
Od pondělí, 7. 6. od 9:00 hod. si mohou všichni studenti FEK rezervovat místa ve vybraných rozvrhových
akcích a připravit si je tak pro vlastní předzápis. Výběr rozvrhových akcí se provádí v záložce Moje studium –
Grafický předzápis. Ve volbě Grafický předzápis si vyberte předměty a v nich konkrétní rozvrhové akce, a
kliknutím si je označte (tím si připravíte rozvrhové akce pro vlastní předzápis).
Přípravu na předzápis bude možné provádět do úterý, 8. 6. do 23:59 hod.
Předzápis vybraných rozvrhových akcí pak musíte potvrdit ve vlastním předzápisu 10. 6. nebo 11. 6.
Část 2: Vlastní předzápis
Ve čtvrtek, 10. 6. v 9:00 začíná vlastní předzápis pro studenty FEK, kteří budou od září 2021 studovat ve
3. a vyšším ročníku a v navazujícím magisterském studiu.
V pátek, 11. 6. v 9:00 začíná vlastní předzápis pro studenty FEK, kteří budou od září 2021 studovat ve
2. ročníku bakalářského studia.
V den, kdy začne předzápis pro Váš ročník (tj. 10. 6. v 9:00 nebo 11. 6. v 9:00) se Vám v portálu zobrazí tlačítko
pro uložení rozvrhových akcí, které jste si vybrali v grafickém předzápisu. Tímto tlačítkem „jedním kliknutím“

1

si zapíšete všechny vybrané akce a provedete tak předzápis. Pokud to neuděláte, tak nebudete mít předzápis
provedený! Předzápis končí 31. 8. 2021 v 23:59 hod.
Pokud byste chtěli zapsanou rozvrhovou akci změnit nebo úplně zrušit předzápis vybraného předmětu, tak
to můžete udělat do 31. 8. podle návodu na stránce pro grafický předzápis (viz odkaz výše). Na rozvrhové
akce se můžete zapisovat pouze do naplnění jejich kapacity. Pokud má předmět přednášku a cvičení, tak je
nutné si v předzápisu zapsat oba typy rozvrhových akcí (z technických důvodů nelze provést předzápis pouze
na přednášku nebo pouze na cvičení).
Dbejte na to, abyste si vybírali rozvrhové akce určené pro místo Vašeho studia (Plzeň vs. Cheb, budova
v Chebu má zkratku CD) a formu Vašeho studia (prezenční vs. kombinovaná).
V předzápisu je možné využít vizualizovaných doporučených studijních plánů. Pokud se vám předměty
nezobrazí v nabídce v předzápisu, tak je v aplikaci pro předzápis vyhledejte „ručně“.
DŮLEŽITÉ INFORMACE – Na co nesmíte zapomenout:
Při zápisu předmětů do dalšího akademického roku je nutné zohlednit požadavky, které se týkají úspěšného
absolvování studia. Pamatujte:
K absolvování bakalářského studia musíte mít splněno minimálně 180 kreditů. Přitom je nutné:
a) splnit všechny povinné předměty uvedené ve studijním plánu oboru/programu,
b) získat stanovené minimální počty kreditů z bloků povinně volitelných předmětů.
K absolvování navazujícího magisterského studia musíte mít splněno minimálně 120 kreditů. Přitom je nutné:
a) splnit všechny povinné předměty uvedené ve studijním plánu oboru/programu,
b) získat stanovené minimální počty kreditů z bloků povinně volitelných předmětů.
Toto si dobře ohlídejte. Bez splnění všech povinných předmětů a bez získání stanoveného minimálního počtu
kreditů za tzv. bloky povinně volitelných předmětů se nemůžete zúčastnit státní závěrečné zkoušky!
Doplňující informace
Předzápis je povinný pro všechny studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu v akademickém roce 2021/2022.
Studenti, kteří budou od září 2021 přijati do 1. ročníku navazujícího magisterského studia, budou provádět
předzápis až od 1. 8.2021 podle pokynů, které obdrží od studijní referentky.

Kde hledat pomoc při problémech s předzápisem?
Pomoc hledejte podle druhu problému:
1) Technické problémy s provedením předzápisu: prostudujte si nápovědu pro předzápis na výše
uvedené webové adrese a pak případně kontaktujte operátory pracoviště CIV:
operator@service.zcu.cz
2) Problémy s rozvrhovými akcemi (např. chybějící rozvrhová akce pro daný předmět nebo plná kapacita
rozvrhových akcí na povinných předmětech): obraťte se na sekretariát katedry, na kterou patří
předmět, který si potřebujete zapsat, případně na studijní oddělení.
3) Dotazy k předzápisu ve vztahu k průběhu Vašeho studia (např. dotazy typu „Co si mám zapsat, když
....“): Obraťte se v úředních hodinách studijního oddělení na svoji studijní referentku/svého
studijního referenta, která může zkontrolovat průběh Vašeho studia a podle toho Vám poradí.
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