
MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ 
Ing. PAVEL ANDRES, Ph.D. 
KOORDINÁTOR PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

 

V Praze dne 7. 2. 2018 

Strana 1/2 

KOLEJNÍ 2637/2A 
160 00 PRAHA 6 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700 
BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6 
Č. Ú. 19-8491620277/0100 
 

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

Časový plán zápisů 

do letního semestru (LS) akademického roku 2017/2018 
pro studenty bakalářských a magisterských studijních program 

A. Zápisy do IS KOS, https://kos.is.cvut.cz/kos/  
 

1. Zápisy do LS 2017/2018 budou probíhat výhradně přes IS KOS v období od 9. února 2018, 

10.00 h do	18.	února	2018, 23.55 h, platí pro první i druhý zápis předmětů. 

2. Zápis do hodin tělesné výchovy bude otevřen v období od 5. února 2018 do 4. března 2018. 

Pokyny k zápisu studenti naleznou na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu v sekci 

“VÝUKA”. Jak si zapsat tělesnou výchovu - Youtube videonávod 

3. Zápis do semestru mimo stanovený termín lze uskutečnit v období od 19. února 2018 

do 2. března 2018 v úředních hodinách studijního oddělení za poplatek 500 Kč 

dle Příkazu	rektora č.	6/2017 úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony 

pro akademický rok 2017/2018. 

4. Změny ve skladbě studijních předmětů lze provádět po zahájení LS 2017/2018, v období 

od 19. února 2018 do 2. března 2018, zdarma na studijním oddělení v době úředních hodin, 

v souladu s Vyhláškou koordinátora č. 1/2016 o zápisech, čl. 3, odst. 7. 

5. Od 5. března 2018 se všechny předměty studenta zapsané v IS KOS stávají závaznými. 

6. Studentům nezapsaným do 2. března 2018 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 
 

BB  66220088  EEkkoonnoommiikkaa  aa  mmaannaaggeemmeenntt  

 

o 1. ročník – rozdělení do skupin dle zařazení na jazykovou výuku (JASPEX) provádí studijní 

oddělení, studenti se do skupin nezapisují, sseezznnaammyy  sskkuuppiinn  bbuuddoouu  zzvveeřřeejjnněěnnyy  ddoo  77..  úúnnoorraa  

22001188. ZZááppiiss  ppřřeeddmměěttuu  ssttuuddeennttii  pprroovvááddíí  ddllee  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  ppookkyynnůů  ((sseekkccee  AA)).. 

 

o 2. ročník – rozdělení do studijních skupin dle vedlejších specializací provádí studijní 

oddělení, studenti se do skupin nezapisují, sseezznnaammyy  sskkuuppiinn  bbuuddoouu  zzvveeřřeejjnněěnnyy  ddoo  77..  úúnnoorraa  

22001188. ZZááppiiss  ppřřeeddmměěttuu  ssttuuddeennttii  pprroovvááddíí  ddllee  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  ppookkyynnůů  ((sseekkccee  AA)).. 
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o 3. ročník – zápisy do skupin u povinně volitelných předmětů s	více paralelkami 

si provádí studenti sami, oodd  99..  úúnnoorraa  22001188,,  1100..0000  hh  ddoo  1144..  úúnnoorraa  22001188,,  2233..5555  hh 

prostřednictvím Moodle kurzu B172-32000-ZAPISY, 

http://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=935 (klíč k	zápisu: B172). 

Studenti si vybírají rozvrhové paralelky pouze u těch předmětů, které si zapsali 

přes IS KOS. Předměty bez více paralelek je nutné přes IS KOS také zapsat. 

 

 

NN  33994499  ŘŘíízzeenníí  rroozzvvoojjoovvýýcchh  pprroojjeekkttůů  

 

o 1. ročník, 2. ročník – rozdělení do skupin dle vedlejších specializací a dle zápisu PVP 

provádí studijní oddělení, studenti se do skupin nezapisují. Studenti při zápisu PVP 

respektují rozvrhové možnosti (nezapisují si předměty, které se překrývají). 

 

První fáze zápisů přes IS KOS pro N 3949 Řízení rozvojových projektů bude ukončena dle 

stavu platného k	ppoonndděěllíí,,  1122..  úúnnoorraa  22001188,,  1111..0000  hh. Dle stavu zápisů budou studenti 

zařazeni do jednotlivých studijních skupin na cvičení, sseezznnaammyy  sskkuuppiinn  bbuuddoouu  zzvveeřřeejjnněěnnyy  

ddoo  1144..  úúnnoorraa  22001188. 

 

 

Individuální dotazy – studijní oddělení, 

Ing. Kateřina Pavlíčková, 

Bc., 1. ročníky B 6208 Ekonomika a management 

Mgr., N 3949 Řízení rozvojových projektů 

Katerina.Pavlickova@cvut.cz, +420-22435-3169 

 

Anežka Rösslerová, 

Bc., 2 a 3. ročníky B 6208 Ekonomika a management 

Anezka.Rosslerova@cvut.cz, +420-22435-3183 

 

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