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Č.j. 5/16/32911/andr

Vyhláška
koordinátora pro studijní záležitosti
Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
č. 1 /2016
ze dne 18. ledna 2016

o zápisech do semestru akademického roku
pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tato vyhláška vymezuje postup při zápisech do příslušného semestru akademického roku (dále
jen „AR“) pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Masarykova ústavu
vyšších studií ČVUT v Praze (dále jen „MÚVS“).
2. Všichni studenti druhých a vyšších ročníků MÚVS se zapisují samostatně prostřednictvím
IS KOS.
3. Nově přijatí uchazeči budou zapisováni do prvního (zimního) semestru prostřednictvím studijního
oddělení, počínaje od druhého (letního) semestru se zapisují samostatně prostřednictvím
IS KOS.
Článek 2
Zápis do semestru
1. Pokud není v IS KOS zaznamenáno zakončení předmětu, který má student absolvován, obrátí
se na příslušného vyučujícího s žádostí o vložení tohoto záznamu, neboť zápis studijních
výsledků do IS KOS neprovádí nikdy referentky studijního oddělení.
2. Při zápisu v IS KOS musí student použít nabídku předmětů příslušného semestru studia,
do kterého se student zapisuje, tzn. předmětů přiřazených studijním plánem dle Doporučeného
časového plánu studia (DČPS). Student si volí pouze z povinně volitelných předmětů (PVP)
vypsaných pro příslušný semestr AR. Nabídka bude zveřejněna na nástěnce studijního oddělení
a na webových stránkách MÚVS (www.muvs.cvut.cz).
3. Je odpovědností studenta, aby si zapisoval předměty tak, aby splnil svůj studijní plán.
4. U některých předmětů je možnost zapsat se do skupiny. Nejprve je třeba zapsat předmět
do IS KOS. Po zapsání předmětu do IS KOS student uvidí nabídku těchto předmětů v Intranetu
MÚVS, kde si skupinu vybere.
5. Předměty předcházejícího semestru, které student úspěšně neukončil, si student může zapsat
podruhé. Každý předmět si může student zapsat nejvýše dvakrát (viz čl. 6 odst. 3 Studijního
a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze – dále jen „SZŘ“).
6. O kapacitě povinně volitelných předmětů rozhoduje příslušná katedra. Studijní oddělení nemá
kompetenci ke zvyšování kapacity předmětů.
7. Podmínkou zápisu do příslušného semestru je získání alespoň minimálního počtu kreditů
nutného pro pokračování ve studiu (viz čl. 14 odst. 4 SZŘ), u vyšších ročníků dále splnění všech
předmětů podruhé zapsaných a splnění předepsaných návazností (prerekvizit) studijních
předmětů. Nesplňuje-li student podmínky pro zápis do příslušného semestru, obrátí se na svou
studijní referentku.
8. Pokud považuje student zápis za hotový, má zapsané všechny předměty, včetně případného
druhého zápisu nesplněných předmětů, a splňuje podmínky zápisu do semestru jak je uvedeno
v odstavci 7, provede v IS KOS volbu „Uzavřít zápis“. Uzavření zápisu provedou studenti
prostřednictvím tlačítka Uzavřít zápis (na stránce „Zapsané předměty” pro příslušný semestr,
na kterou lze přejít z úvodní stránky po přihlášení do IS KOS (https://kos.is.cvut.cz/kos/)
provedením volby Předměty výběrem záložky Zapsané předměty).
9. Po provedení operace tlačítkem Uzavřít zápis ztrácí student možnost samostatně měnit
předměty v IS KOS. Dále je možné měnit předměty pouze osobně na studijním oddělení.
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10. Pokud se student výše uvedeným způsobem v IS KOS do semestru nezapíše nebo svůj zápis
neuzavře, není student do semestru zapsán.
11. Možnost bezplatné změny zápisu na studijním oddělení, vč. případného druhého zápisu
předmětů, mohou realizovat studenti v úředních hodinách studijního oddělení. V rámci bezplatné
změny zápisu na studijním oddělení bude pomocí IS KOS ověřena identita studenta, referentka
studijního oddělení provede v IS KOS na žádost studenta změny jeho zápisu do semestru
a vytiskne zápisový list, na kterém student svým podpisem potvrdí svůj souhlas s požadovanou
změnou, a následně referentka zápis studenta v IS KOS uzavře.
Článek 3
Termíny zápisů
1. Období zápisů je stanoveno Vyhláškou ředitelky MÚVS pro příslušný AR o Časovém plánu
bakalářských a magisterských studijních programů.
2. Podrobné informace o zápisech do hodin tělesné výchovy naleznete na webových stránkách
Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (http://www.utvs.cvut.cz). Nejprve je třeba zapsat
předmět do IS KOS s příslušným kódem; do zvoleného sportu a konkrétní výukové hodiny TV
je pak možné se přihlásit nejdříve následující den na webových stránkách ÚTVS ČVUT.
3. Nově přijatí uchazeči se dostaví k hromadnému zápisu do zimního semestru v souladu
s písemnou pozvánkou.
4. Termíny zápisů pro studenty MÚVS budou probíhat v souladu s časovým plánem zápisů.
5. Dodatečný zápis do semestru mimo stanovený termín lze uskutečnit ve stanoveném období
v úředních hodinách studijního oddělení za poplatek v souladu s aktuálně platným Příkazem
rektora o úhradách za mimořádné a nadstandardní úkony. Veškeré případné poplatky
na studijním oddělení je možné hradit výhradně bezhotovostně prostřednictvím průkazu studenta
ČVUT, platby v hotovosti nebudou akceptovány.
6. V případě prokazatelných závažných důvodů neumožňujících řádné provedení zápisu v daném
období, může si student zažádat o prominutí poplatku.
7. Změny ve skladbě studijních předmětů lze provádět po zahájení příslušného semestru AR
během prvních 14 dnů období výuky zdarma na studijním oddělení v době úředních hodin, poté
se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými.
8. Výjimky (zejména ze zdravotních důvodů) může povolit koordinátor pro studijní záležitosti.
Článek 4
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Studenti jsou povinni oznámit všechny změny osobních údajů do 3 dnů na studijní oddělení
(kontaktní adresu si studenti mění sami v IS KOS).
2. Studentovi, který nezíská ani minimální počet kreditů (viz čl. 14 odst. 4 SZŘ), se ukončuje
studium pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a čl. 34 odst. 7 písm. b) SZŘ. Na postup při rozhodování
v této věci se vztahuje § 68 zákona. Rovněž bude takto studium ukončeno studentovi, který
ve stanoveném termínu neuzavřel zápis do semestru.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
4. K tomuto dni se ruší vyhláška koordinátora pro studijní záležitosti č. 1/2015 o zápisech
do zimního semestru AR 2015/2016 pro studenty MÚVS.

Ing. Pavel Andres, Ph.D., ING.PAED.IGIP
koordinátor pro studijní záležitosti
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