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Časový plán zápisů
do letního semestru (LS) akademického roku 2016/2017
pro studenty bakalářských a magisterských studijních program
A. Zápisy do IS KOS, https://kos.is.cvut.cz/kos/
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zápisy do LS 2016/2017 budou probíhat výhradně přes IS KOS v období od 6. února 2017, 8.00.00 h
do 19. února 2017, 23.59.59 h, platí pro první i druhý zápis předmětů.
Zápis do hodin tělesné výchovy bude otevřen v období od 6. února 2017 do 5. března 2017. Pokyny
k zápisu studenti naleznou na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu v sekci “VÝUKA”. Jak si zapsat
tělesnou výchovu - Youtube videonávod
Zápis do semestru mimo stanovený termín lze uskutečnit v období od 20. února 2017 do 3. března
2017 v úředních hodinách studijního oddělení za poplatek 500 Kč dle Příkazu rektora č. 1/2016 úhrady
za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2016/2017.
Změny ve skladbě studijních předmětů lze provádět po zahájení LS 2016/2017, v období od 20. února
2017 do 3. března 2017, zdarma na studijním oddělení v době úředních hodin, v souladu s Vyhláškou
koordinátora č. 1/2016 o zápisech, čl. 3, odst. 7.
Od 4. března 2017 se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými.
Studentům nezapsaným do 3. března 2017 bude studium ukončeno 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.

B. Zápisy do skupin přes Intranet MÚVS, https://intranet.muvs.cvut.cz/
7.

Studenti si volí skupiny cvičení povinných a povinně volitelných předmětů (varianty 1-X), s ohledem na
disponibilní kapacity. Zápisem do skupiny předmětů se studenti závazně zapisují do všech předmětů
ve skupině a takto je s nimi při plánování výuky počítáno.
8. Repetenti se do skupin nezapisují přes Intranet MÚVS (POZOR! Týká se pouze předmětů zapsaných na
druhý zápis, nikoliv varianty), sami se nahlásí vyučujícímu, který příslušný předmět vyučuje a domluví
si s ním výuku. Je na každém vyučujícím, aby v rámci své vlastní organizace studenty zařadil dle svých
vlastních možností a kapacity posluchárny. Studenti si musí sami ohlídat případné kolize ve svém
rozvrhu. Variantu volí na základě druhého zápisu předmětu, tedy vyšší prioritu má předmět zapsaný
na druhý zápis!
9. Není-li vypsaný předmět rozvrhovaný (předmět na druhý zápis pro repetenty, resp. pro studenty, kteří
se vracejí po přerušení či ze zahraničního pobytu), student má rovněž povinnost si předmět zapsat
v souladu s části A. 1. Následně vyučující stanoví podmínky a individuálně se studentem domluví
průběh individualizované formy vč. způsobu uzavření předmětu.
10. Zápisy do skupin probíhají pro všechny obory a ročníky současně v období (s výjimkou studijního
programu B 7507 Specializace v pedagogice –jediná skupina):
13. 02. 2017, 0.00.01 h–16. 02. 2017, 23.59.59 h
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11. V případě vyčerpání kapacity cvičení není možné řešit tento problém přes studijní oddělení. Varianty
cvičení jsou seskupeny cíleně tak, aby byl minimalizován čas čekání.
12. Postup přihlašování je znázorněn na následujícím obrázku:

Student -> Zařazení do studijních skupin

V případě technických potíží se obracejte na HelpDesk ČVUT, https://helpdesk.cvut.cz/
S pozdravem

Ing. Pavel Andres, Ph.D.
Koordinátor pro studijní záležitosti

KOLEJNÍ 2637/2A
160 00 PRAHA 6
ČESKÁ REPUBLIKA

+420 224 353 170
PAVEL.ANDRES@CVUT.CZ
WWW.MUVS.CVUT.CZ

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6
Č. Ú. 19-5505650247/0100

